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OSUUSKUNTA KPY:N
TULOS KASVUSSA
Osuuskorkotuotto
2012–2016

Tuloskehitys

Osuuskunta KPY:n tammi-kesäkuun 2016 tulos oli 10,4 milj. euroa
(3,5 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2015). Tulos muodostui pääosin
tytäryhtiöiltä saaduista osinkotuotoista, joista merkittävimmät
olivat Enfo Oyj:ltä 3,0 (3,0) milj. euroa ja Voimatel Oy:ltä 1,8 (0,8) milj.
euroa. KPY Sijoitus Oy:n osinko emoyhteisölle oli 6,0 (0) milj. euroa.

€/osuus
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Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 126,1 (175,7) milj. euroa.
Liikevaihdon laskuun vaikutti olennaisimmin KPY Sijoitus Oy:n
aiemmin harjoittaman arvopaperikaupan loppuminen, jonka
vaikutus vertailukaudelle oli 61,0 milj. euroa. Konsernin tilikauden
tulos oli -6,2 (4,4) milj. euroa. Vertailukaudella arvopaperikauppojen
vaikutus tulokseen oli yhteensä 10,1 milj. euroa.
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Katsauskaudella Enfo-alakonsernin liikevaihto kasvoi kasvustrategian mukaisesti merkittävästi. Strategiamuutokseen ja kasvuun
liittyvien panostusten vuoksi tulos kuitenkin heikentyi edellisvuoteen verrattuna. Voimatelin liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen
verrattuna, mutta tulos jäi edellisestä vuodesta selvästi. Yhtiön
liiketoiminta on painottunut kasvavassa määrin projektitoimintaan, jonka vuoksi tulos muodostuu vuoden aikana epätasaisesti.
Vetrea Terveys -alakonsernin liikevaihto ja tulos laskivat hieman
edellisvuodesta.
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Henkilöstö

Osuuskunta KPY -konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskaudella keskimäärin 1 936 (1 885) henkilöä. Emoyhteisön palveluksessa työskenteli katsauskaudella kolme henkilöä.

Konsernin rakenne

Osuuskunta KPY on pitkäjänteinen kuopiolainen omistaja, jonka
merkittävimmät omistukset ovat Enfo Oyj:ssä (omistusosuus 85 %),
Voimatel Oy:ssä (100 %), Vetrea Terveys Oy:ssä (100 %). Lisäksi konserniin kuuluvat KPY Sijoitus Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Siilinjärven
Lentokapteeni (100 %). KPY Sijoitus Oy:n kautta Osuuskunta KPY
omistaa 40 % Technopolis Kuopio Oy:stä.
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Lähde: Osuuskunta KPY, Privanet markkinapaikka.
*2016 korkotuotto laskettu 30.6.2016 markkinahinnalla.

Osuuskorkotuotto 6,1 prosenttia

NAG Oy:n tekemän arvoanalyysin mukaan KPY:n omistusten arvo
on 37,2 euroa/osuus. Syyskuun alussa 2016 kauppahinta on ollut
21,0 euroa/osuus. Keväällä 2016 KPY maksoi osuuskorkoa 1,40 euroa
osuudelta. KPY:n osuuden alkuvuoden markkinahintaan suhteutettu tuotto oli 6,1 %.
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EDUSTAJISTON
VAALI 2016
Edustajiston vaali käydään 14.–23.11.2016. Juuri sinä
voit vaikuttaa edustajiston kokoonpanoon käyttämällä äänioikeuttasi. Voit olla varma siitä, että äänesi
vaikuttaa, sillä jokaisella omistajalla on käytettävänään tasavertaisesti yksi ääni omistusmäärästä
riippumatta.
Äänestäminen on helppoa. Marraskuun alussa saat
postitse ehdokaslistan, äänestyslipun sekä palautuskuoren. Ehdokaslista julkaistaan myös valokuvien kera
Savon Sanomissa ja KPY:n internetsivulla, missä on
tarjolla myös hieman taustatietoja ehdokkaista.

Edustajisto on osuuskunnan
ylin päättävä elin, jonka kautta
omistajat osallistuvat KPY:n
ohjaukseen ja valvontaan.
Edustajisto päättää muun muassa osuuskunnan sääntöjen muuttamisesta ja
omistajapolitiikasta, käsittelee hallituksen selostukset osuuskunnan liiketoiminnan suuntaamiseksi tehdyistä suunnitelmista ja rahoitusnäkymistä
sekä valitsee hallituksen.

Lisätietoa vaalista

Lisätietoa edustajiston vaalista saat osoitteesta www.kpy.fi,
puhelinnumerosta 017 369 7800 (vaihde) tai
sähköpostitse: leena.koistinen@kpy.fi
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ENFO OYJ

INFO

ENFO OYJ
SAMULI SAVO
Enfon kehitysjohtaja

• Yksinkertaisempaa, sujuvampaa ja älykkäämpää
liiketoimintaa digitaalisessa dimensiossa
•E
 nfo luo innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja
liiketoiminnan kehittämiseen, uudistamiseen ja
parantamiseen. Yhtiö hyödyntää liiketoiminnan
tuntemusta, teknistä asiantuntemusta ja parhaita
käytäntöjä jalostaessaan tietovirtaa ja kehittäessään tietoteknisiä ratkaisuja asiakkailleen, jotta
nämä voivat toimia aloitteellisesti digitaalisessa
liiketoiminnassa ja tuottaa tulosta ja elämyksiä
omille asiakkailleen.
•E
 nfon liikevaihto on 140 miljoonaa euroa (2015) ja
yrityksessä työskentelee noin 1 000 erikoisasiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa.
• Osuuskunta KPY omistaa Enfo Oyj:stä 85 %.

Teksti: Outi Airaksinen
Kuva: Iiro Rautiainen

DIGITAALISUUS
AVAA UPEITA
MAHDOLLISUUKSIA

Lisätietoja www.enfo.fi

Autot ajavat itse, mobiilipalvelut mahdollistavat uudenlaisen tavan elää ja liikkua
– ja pian ihan kaikki esineet ympärillämme kytkeytyvät verkkoon. Digitaalisuus
muuttaa maailmaa tavoilla, joista emme ole osanneet uneksiakaan.

Ä

lykäs teknologia
on ottanut viime
vuosina jättiharppauksia lähes kaikilla elämän aloilla.
Digitalisoituminen
ei välttämättä juuri
näy, mutta uudet
sovellukset helpottavat jo nyt monin
tavoin elämäämme. Tulevaisuudessa yhä useammin
valot syttyvät ja sammuvat itsestään, tilojen lämpötilat ovat aina optimaaliset ja esimerkiksi kolariin
joutuva auto hälyttää itse apua.
”Digitaalisuus tarkoittaa uuden teknologian hyödyntämistä, kun ratkaistaan oikeita asioita. Siihen liittyvät olennaisesti tietovirrat sekä tapamme analysoida
ja käsitellä tietoa nopeammin”, digitaalisia ratkaisuja
toimittavan Enfon liiketoiminnan kehittämisestä
vastaava johtaja Samuli Savo kuvaa.
Savon mukaan yksikään yritys tai ihminen ei
jää kehityksessä sivustakatsojiksi, sillä digitalisaatio
vaikuttaa ihan kaikkeen sekä yksilö- että yritystasolla. Se,
että tietokoneissa on riittävästi laskentatehoa analysoida
valtavia määriä dataa, on avain myös isojen yhteiskunnallisten haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen,
ratkaisemiseksi.
”Digitaalisuus tarjoaa mahdollisuuden ratkoa vaikkapa kestävyysvajetta ja tehdä asioita tehokkaammin
ja uudentyyppisillä resursseilla. Myös ympäristöön
liittyen saamme uusia ratkaisuja, jolloin edessämme
on valoisampi tulevaisuus”, Savo maalaa.
Tulevaisuudessa voidaan esimerkiksi sensoreiden,
etäläsnäolon ja robotiikan avulla rakentaa koteja, joissa
vanhukset voivat asua aiempaa pidempään itsekseen.
Toisaalta myös esimerkiksi peltoon voidaan sijoittaa
sensoreita, jolloin älykkäät maanviljelyskoneet osaavat
täsmälannoittaa ja -kastella peltoja. Ympäristökuormaa vähentää myös se, että virtuaalitodellisuuden takia tarve matkustaa vähenee.
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Enfon ratkaisut näkyvät kuluttajille

Pohjoismaissa toimivan Enfon ydinosaamista ovat
digitaaliset palvelut ja niiden taustalla olevat tietovirrat
sekä niihin liittyvä analytiikka. Tietovirtojen kautta yritys
on mukana myös monissa kuluttajille suunnatuissa
palveluissa. Vaikka ratkaisut näyttävät yksinkertaisilta,
taustalla voi olla kymmeniä tai jopa satoja toimijoita,
joiden tietovirrat ja -järjestelmät pitää saada toimimaan
saumattomasti yhteen.
Enfon osaamista on vaikkapa VR:n palvelutuotannon
koordinoinnissa, Fortumin laskutuksessa tai Waltti-matkakorttijärjestelmän rahaliikenteen automatisoinnissa,
jossa yhdellä älymatkakortilla voi käyttää niin busseja
kuin juniakin lähes koko Suomessa. Valmistuttuaan
Waltin kautta kulkee 200 miljoonaa lipputapahtumaa
vuodessa.
Enfon tuottamaan analytiikkaan perustuu myös
suomalaisen terveydenhuollon alan yhtiön, Blueprint
Geneticsin, tarjoamat dna-testit. Uuden teknologian myötä näytteiden analysointi kestää enää vain sekunteja, kun
aiemmin siihen saattoi mennä kuukausia.
Uusien innovaatioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien ohessa Enfo tarjoaa asiakkailleen tukea perinteisten
tietoteknisten ongelmien kanssa. ”Autamme asiakkaitamme pärjäämään kaksijakoisessa maailmassa, jossa
heidän pitää pystyä rakentamaan nopeasti uusia asioita
ja innovaatiolähtöjä, mutta toisaalta edelleen myös tuottamaan perus-IT-palveluita”, Samuli Savo kertoo.

Suomi digitalisoinnissa eturintamassa

Vaikka monet tunnetuista digiajan palveluista Googlesta
Überiin ovat syntyneet Atlantin toisella puolella, Suomi
on digitaalisuudessa kansainvälisesti aivan eturintamassa. 22 maan Digibarometri 2016 -vertailussa Suomi
sijoittui tänä vuonna upeasti ykköseksi.
Vaikka peliteollisuudessa Suomi on pärjännyt viime
vuosina hyvin, perinteiset vahvuutemme ovat kuluttajabisneksen sijaan valmistavassa teollisuudessa, jossa
digitalisoitumisen tiellä otetaan niin ikään harppauksia.

”En näe yhtään toimialaa, johon digitaalisuus ei
voisi ulottua. Kysymys on vain siitä, milloin ja miten
se tapahtuu. Toki on myös toimialoja, jotka muuntuvat
lähes tunnistamattomiksi. Kun esimerkiksi sähkökäyttöiset itseajavat autot yleistyvät, tarvitaanko taksitoimialaa
enää lainkaan? Entä miten autokauppa muuttuu, jos
autojen yksityisomistuksesta siirrytään palvelukäyttöön?
Tai kuka esimerkiksi tulevaisuudessa käyttää keskustan
kalliita parkkitaloja, kun auto voi itse parkkeerata itsensä
kauemmaksikin?” Savo pohtii.
Varma on, että koneista tulee koko ajan yhä älykkäämpiä, ja että kehitys on eksponentiaalista. Tänä
vuonna saavutettiin jälleen yksi virstanpylväs, kun kone
voitti ihmisen ensimmäistä kertaa shakkia selvästi vaativammassa Go-pelissä – vaikka vielä jokin aika sitten sen
uumoiltiin tapahtuvan aikaisintaan 20 vuoden kuluttua.
Go:ssa pelinappuloita voi siirtää niin monella tavalla, ettei edes kone pysty laskemaan kaikkia vaihtoehtoja, vaan
strategia perustuu koko pelilaudan tilanteen hahmottamiseen ja toistuvien kuvioiden tunnistukseen, jossa
ihmismieli on ennen ollut koneita vahvempi.

Uusia ideoita toisilta toimialoilta

Digitaalisuuteen siirrytään tyypillisesti asteittain sekoittamalla pikkuhiljaa reaalitodellisuutta ja digitaalista
todellisuutta yhteen. Usein ideat syntyvät luovasti yhdistelemällä. Kun mahdollisuuksia on lähes rajattomasti,
haasteena on, ettei etukäteen voi tietää, mikä toimii ja
mikä ei.
Samuli Savon mielestä tarvitaankin joustavia kokeiluja ja testaamista, jotta resurssit osataan suunnata
optimaalisesti. Uudessa maailmassa rikotaan vanhaa
ajattelua ja murretaan raja-aitoja eri toimialojen väliltä.
Esimerkiksi 3D-tulostusta tarjoava yhtiö voi olla samanaikaisesti sekä designyritys, kauppapaikka, valmistavan
teollisuuden yhtiö kuin logistiikkatalokin.
Olennaisempaa kuin se, millä toimialalla jokin yritys
toimii, on se, että digitaalisella alustalla kaikki skaalautuu ja on automatisoitu niin pitkälle kuin mahdollista.

VOIMATEL OY

Tärkeintä on,
että viestit ja
energia virtaavat
keskeytymättä.
Tässä on Voimatelin
tehtävän ydin.”
HARRI SMOLANDER
Voimatelin palvelupäällikkö

SAMI HUUSKO
Voimatelin toimitusjohtaja
Teksti: Pirjo Ronkainen
Kuva: Jaakko Suvala

ENERGIA- JA TIETOVERKOT
YHÄ ÄLYKKÄÄMPIÄ

E

Voimatel harppoo kehityksen kärjessä
nergian tuotanto, jakelu
ja niitä ohjaavat teknologiat uudistuvat vauhdilla.
Digitaalisuus mahdollistaa
monimuotoisten järjestelmien hallinnan tietoliikenneyhteyksien kautta.
-Järeiden sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentajasta osaamisemme laajenee
suunnittelemaan ja toteuttamaan yhä älykkäämpiä
ratkaisuja, joissa digitaalisen tiedon hyödyntäminen, automaatio ja tietoliikenne ovat keskeisessä roolissa, toteaa
Voimatelin toimitusjohtaja Sami Huusko.
Sellaisia ovat muun muassa hajautettu energian
tuotanto ja siihen liittyvät sähkön kulutusta ohjaavat
mekanismit ja automaatioratkaisut.
Moni muistaa ajan, jolloin mittarinlukija kävi
talouksissa lukemassa kulutuksen sähkötaulusta. Siitä
on tultu iso harppaus tähän päivään, jolloin asiakkailta saadaan haluttaessa mittaustietoa joka sekunti.
Tärkeintä on, että tieto on virheetöntä ja että sitä
hyödynnetään palveluissa.
Voimatelille tämä kehitys sopii erinomaisesti, sillä
yritys hallitsee monipuolisesti niin sähkö- kuin tietoliikennealan palvelut.
-Me suunnittelemme, toteutamme ja kunnossapidämme suurimpien teleoperaattoreiden kaikkia
tietoliikenneteknologioita, Huusko jatkaa.

Kriittiset verkot hallinnassa

Voimatelin tehtävä on uudistaa yhteiskunnan ja yritysten toiminnalle kriittisiä verkkoja ja järjestelmiä sekä
varmistaa niiden häiriötön toiminta ja palautuminen
esimerkiksi säiden aiheuttamien häiriöiden jälkeen.
Äskettäin toteutetun yrityskaupan myötä Voimatel
laajensi entisestään kyvykkyyksiään tietoliikenneverkkojen suunnitteluun, optimointiin ja operointiin.
Näin yhtiö pystyy tarjoamaan jopa kokonaisia
tietoliikenneverkkoja palveluna asiakkaille, joiden
liiketoiminta edellyttää luotettavia yhteyksiä.
Esimerkiksi nykypäivän sähköverkoissa tietoliikenteen sujuminen on keskeisen tärkeää. Älykkäillä
ratkaisuilla ohjataan myös esimerkiksi rautatieliikennettä, metroja, satamia ja lentokenttiä.
Tällaisten järjestelmien kehitys on murrosvaihees-

sa ja Voimatel on siinä vahvasti mukana.
-Yhä useammin yrityksissä ymmärretään, että
tietoliikenne ei ole niiden ydinosaamista, Huusko huomauttaa.
-Kehittyvä yhteiskunta nojaa kuitenkin entistä
luotettavampaan energian saatavuuteen ja toimiviin
tietoliikenneyhteyksiin. Alamme kehitysnäkymät ovatkin erittäin lupaavat.

• Voimatel syntyi vuonna 2001 kun Kuopion Puhelin

Kestävä kehitys kärjessä

•B
 oftel-kaupan myötä yrityksen toiminta on laajentunut

Suuntaus on hajautettuihin, automatisoituihin ja vihreisiin järjestelmiin.
-Kestävä kehitys on vahvasti esillä erityisesti sähköverkkopalveluissa, mutta trendi on tärkeä myös muilla
aloilla. Voimatelin kaltainen palveluyritys voi ottaa
keskeisen roolin nykyistä kestävämmän yhteiskunnan
rakentamisessa yhdistämällä osaamisensa sähkö- ja
tietoverkoissa ja niihin liittyvissä järjestelmissä asiakkaidensa kanssa, Huusko täsmentää.
Voimatelissa panostetaan palveluasiantuntijoiden
osaamistasoon, sillä asiakaskontaktit ovat erilaisia ja
niihin on pystyttävä vastaamaan joustavasti.
-Palveluasenne on tärkeä siksi, että olemme läsnä
kaikkialla, vaikkapa tunturin laella sijaitsevalla mastolla
tai pääkaupunkiseudulla yrityksen tiloissa. Tilanteet vaihtelevat ja vaativat joustavuutta, joten emme voi täysin
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VOIMATEL OY
Oy:n palvelyksikkö ja Savon Voiman verkkopalvelut
ulkoistettiin.
•P
 erustamisvuonna liikevaihto oli 10 M€,
vuonna 2015 82 M€.
muun muassa Viroon, Puolaan ja Venäjälle.
• Toimialallaan Voimatel on Suomessa suurimpien
joukossa ja suurin kokonaan kotimaisessa
omistuksessa oleva yhtiö.
• Yhtiön pääkonttori on Siilinjärvellä lentokentän
risteyksessä. Toimipisteitä on runsaat 20 eri puolilla
maata ja henkilöstöä noin 700.
• Osuuskunta KPY omistaa Voimatel Oy:stä 100 %

Lisätietoja www.voimatel.fi

standardoida tekemistämme.
-Tärkeintä on, että viestit ja energia virtaavat keskeytymättä. Tässä on Voimatelin tehtävän ydin, Huusko
tiivistää.

Aurinko antaa puhdasta energiaa

V

aikka Suomessa on useita melko pimeitä kuukausia, mahdollisuudet aurinkoenergian tuottamiseen ovat yhtä hyvät kuin Pohjois-Saksassa.
Saksassa on jo siirrytty keskitetystä energian tuotannosta hajautettuun tuotantoon.
-Aurinkosähkö on yksi hajautetun tuotannon muoto. Energia tuotetaan samassa paikassa, missä se kulutetaan. Aurinkosähkön ennustetaan lyövän itsensä läpi
Suomessakin, kertoo palvelupäällikkö Harri Smolander.
Aurinkosähköinvestointi suunnitellaan aina
asiakkaan kulutukseen sopivaksi. Käyttötottumukset ja
mahdolliset investointituet otetaan huomioon. Energia
kannattaa käyttää itse, sillä sen myynti sähkömarkkinoilla ei ole taloudellisesti järkevää.
Varastointitekniikkakin kehittyy, mutta on toistaiseksi kallista. Tulevaisuudessa se voi tuoda ratkaisuja
myös myrskyjen aiheuttamiin sähkökatkoihin.

-Aurinkosähkökennojen hintojen ei uskota laskevan
merkittävästi suhteessa tehoon. Investointia ei kannata
sen vuoksi jäädä odottamaan, Smolander arvioi.
-Tuotannon ja kulutuksen ohjattavuus nostaa aurinkosähkön merkitystä. Me emme tiedä, milloin aurinko
paistaa. Sen vuoksi kulutuksen täytyy myös joustaa,
jotta järjestelmä toimii.
Energiajärjestelmistä on tulossa yhä dynaamisempia, minkä kehittyneet tietojärjestelmät mahdollistavat.
Tällä hetkellä Voimatel myy aurinkosähköjärjestelmiä vain yrityksille ja sähkönmyyntiyhtiöille, jotka
puolestaan myyvät niitä kuluttajille.
Voimatel toimittaa sähköverkkoon liitettyjä
aurinkosähköjärjestelmiä, mutta palvelutarjontaan on
tulossa myös ei-sähköverkkoon liitettäviä järjestelmiä.
-Tulevaisuutta ovat monienergiajärjestelmät, jotka
toimivat jopa ilman sähköverkkoa, Smolander ennustaa.
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VETREA TERVEYS OY

Teksti: Pirjo Ronkainen | Kuva: Matias Honkamaa

VETREA – HYVÄÄ ELÄMÄÄ
KOTIIN JA PALVELUASUMISEEN

LAURA AIRAKSINEN
Vetrean toimitusjohtaja

TARJA TIKKANEN
KPY:n hallituksen puheenjohtaja

H

Moniammatillinen hoivapalveluosaaminen on Vetrean kruununjalokivi
oivapalveluyritys
Vetrea-konserni
tarjoaa hyvin laajan palveluvalikoiman asiakkailleen
koko elämänkaaren
ajalle lapsiperheistä ikäihmisiin ja
mitä erilaisimpiin
tarpeisiin aina
ikkunanpesusta kuntoutukseen ja palveluasumiseen.
Hoiva-alalla toimii hyvin pieniä yrityksiä ja toisaalta hyvin isoja yrityksiä.
-Vetrea on siinä välimaastossa, mutta toimii kokoluokassaan laajimmalla palveluvalikoimalla ja osaamisella, kertoo Vetrean toimitusjohtaja Laura Airaksinen.
Monet sosiaali- ja terveysalan toimijoista ovat tällä hetkellä ulkomaisten pääomasijoittajien omistamia.
Vetrean vahvuus on sen kotimainen omistuspohja.
-Tämä luo erilaisen toimintakulttuurin ja asettaa
toiminnalle erilaiset arvot ja lähtökohdat. Kehitämme pitkäjänteisesti yrityksiämme ja sitoudumme
omistamiseen toisella tavalla kuin joku pääomasijoittaja, KPYn hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen
toteaa.
KPY on merkittävin yksityinen työllistäjä PohjoisSavossa Osuuskauppa PeeÄssän jälkeen, ja konsernin
tärkeä tehtävä on Kuopion ja sen ympäristön edellytys-

ten taloudellinen ja hyvinvoinnin kehittäminen.
-Haluan, että KPY:n omistaja voi tuntea ylpeyttä
omalla alueella hyvin toimivista laadukkaista yrityksistä. Kun hän tai hänen omaisensa käyttävät Vetrean
palveluja, niin voi ajatella, että siitä saa hyvinvointia
ja hyötyä omistuksen kautta ja palvelujen käyttäjänä,
Airaksinen sanoo.
Moniammatillinen osaaminen on Vetrean kruununjalokivi. Vetrea pystyy hoitamaan erittäin vaativia
asiakastarpeita.
Hyvinvointi- ja terveyspalvelut ovat voimakkaassa murrosvaiheessa. Vetrean asiakkaita ovat entistä
enemmän yksityiset ihmiset. Palveluja ostavat myös
kunnat ja jatkossa maakunnan palvelulaitokset. Muutosta tuo myös se, että ihmiset elävät virkeänä pidempään ja heillä on enemmän maksukykyä ja erilaisia
palvelutarpeita.
-Tällä hetkellä yhteiskunnassa ei kehitetä riittävästi palveluja siten, että aidosti ajatellaan lopullisen
palvelun käyttäjän parasta. Vetreassa haluamme tuoda
vahvasti esiin asiakaslähtöisyyttä ja kuunnella herkällä
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VETREA TERVEYS OY
• Vetrea-konserni on Itä-Suomen johtava yksityinen
hyvinvointi-, hoiva- ja kuntoutuspalvelujen tuottaja.
• Yhtiö toimii 9 paikkakunnalla ja se työllistää noin 500
työntekijää.
• Osuuskunta KPY omistaa Vetrea Terveys Oy:stä 100 %.
Lisätietoja www.vetrea.fi

korvalla asiakkaiden tarpeita. Varmasti entistä enemmän
tuotamme hyvinvointia kotiin esimerkiksi ikäihmisille
pyrkien sujuvoittamaan arkea ja löytämään uusia tapoja
voida asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään.
-Kyllä nyt on aika ajatella raikkaasti ja ennakkoluulottomasti ja luoda uusia tapoja toimia ja tuottaa palveluita.
Kehityskyky, ketteryys ja nopeus ovat meidän toimintaamme leimaavia tekijöitä, Laura Airaksinen toteaa.

Kotimainen omistus luo erilaisen
toimintakulttuurin ja luo toiminnalle
erilaiset arvot ja lähtökohdat.”

Vetrealta löytyi ammattitaito ja tahto hoitaa
hengityskoneeseen kytkettyä Eikkaa
Savonlinnalaisen Ulla Rauman perheen tilanne on hyvä esimerkki siitä, kuinka monipuolisiin palveluihin Vetrea taipuu.
Vetrean hoitajarinki hoitaa 24/7 perheen kolmevuotiasta
Eikkaa, jonka on turvattava koko ajan hengityskoneen apuun.
Jerry, kutsumanimeltään Eikka Sairanen syntyi
650-grammaisena keskosena. Pienillä keskosilla kestää
aikansa, että keuhkot ovat tarpeeksi kehittyneet, ja lapsi alkaa
hengittää itse. Noin kahdeksankuisena Eikalla jouduttiin
aloittamaan hengityskonehoito, joka jatkuu edelleen, Ulla-äiti
kertoo.
Eikka voi liikkua ja leikkiä, mutta henkitorviavanne ja
siinä kiinni olevat hengityskoneen letkut rajoittavat eläväistä
poikaa. Eikan hoito on ympärivuorokautista vierihoitoa.
Äidin ja isän Jarkko Sairasen apuna on Vetrean 5-7 hoitajan
hoitorinki. Vanhempien aikaa kun vaatii myös yhdeksänkuinen Julius.

INFO

-Julkisena palveluna hoitorinki kotiin ei onnistunut. Valitsimme Vetrean, koska sillä oli ollut pitkään kotihoitopalveluja
ja se hoiti muita hengityskoneessa olevia asiakkaita. Isona
toimijana se pystyi myös rekrytoimaan ammattitaitoiset
hoitajat, ja hoitorinki saatiin pystyyn nopeasti. Tähän työhön
ei voi ottaa ketä tahansa, edes sijaiseksi. Itse hoidan Eikkaa
ringin jäsenenä Vetrean palkkaamana parina päivänä viikossa, sairaanhoitajan koulutuksen saanut Ulla kertoo.
-Olen tyytyväinen Vetrean palveluun. Hoitajat joustavat
tarpeidemme mukaan, ja esimiehiin saamme aina tarvitessamme yhteyden. Kaikessa ajatellaan lapsemme parasta.
Kolmevuotias Eikka Sairanen tarvitsee hengityskonetta ympäri
vuorokauden. Hieroja Mio Turunen ja lähihoitajaopiskelija
Jutta Jokinen kuuluvat Eikkaa hoitavaan Vetrean tiimiin. Eikka
harjoittelee vähitellen hengittämistä itse, ja tavoite on voida
luopua koneesta kokonaan.

TECHNOPOLIS KUOPIO OY

Teksti: Pirjo Ronkainen | Kuva: Matias Honkamaa

NEWICON KIITÄÄ
TERVEYSTEKNOLOGIAN
HUIPULLE

Technopolis on
ollut tukemassa
kasvavaa
yritystä joustavin
vuokraehdoin
ja pehmein
ratkaisuin.”

JORI-MATTI SAVOLAINEN
NewIconin markkinointijohtaja

N

Muutto Itkonniemen tehdastiloista Viestikadun Technopolikseen oli merkittävä askel
ewIconin hallintotilojen ovella on
lehmänkello, jota
soitetaan kauppojen kunniaksi.
Lopulta joku pehmusti kellon, kun
se soi häiritsevän
usein!
NewIconin
menestyksen takana on onnekkaita sattumia. Yritys
aloitti vuonna 2007 Kuopion Itkonniemellä vanhassa
tehdaskiinteistössä, missä valmistettiin teollisuusautomaatioita.
-Roboteillamme pakattiin leipää, testattiin matkapuhelimia, koottiin ovia ja tehtiin melkein mitä vain,
yrityksen perustajiin kuuluva markkinointijohtaja
Jori-Matti Savolainen muistaa.
Ongelmana oli, että uuden projektin tuotekehitys
vei edellisen katteen. Yrityksessä ryhdyttiin miettimään, mitä tuotetta pystyttäisiin toistamaan ja
skaalaamaan.
Se löytyikin läheltä.
Savolaisen farmaseuttivaimo työskenteli Siilinjärven apteekin Vuorelan sivuapteekissa, missä oli uusi
saksalainen apteekkirobotti. NewIconista lähdettiin
sitä katsomaan ja todettiin, että sellainen osataan
valmistaa itsekin.
Paikalle sattui Pielaveden apteekkari Helvi Hänninen, hänkin kiinnostuneena saksalaisrobotista.
Tapaamisen seurauksena Savolainen alkoi suunnitella
ja tutkia insinööriopintojensa lopputyönä ensimmäistä
suomalaista apteekkirobottia. Heinäkuussa 2008 NewIcon toimitti laitteen Pielavedelle.
-Meillä oli vahva usko, että osaamme, Savolainen
toteaa.

Nyt NewIconin robotiikkaa on yli 60 suomalaisessa
apteekissa. Vuosi sitten yritys meni ohi ulkomaisista
kilpailijoista. Niitä on vähän, mutta ne ovat todella suuria.
-Olemme markkinajohtaja Suomessa. Kotimaisuutta arvostetaan paljon, tuki ja huolto ovat lähellä.
Sairaala-apteekeista ensimmäiseksi ehti Joensuun
keskussairaala vuonna 2012. Harppaus oli pitkä, sillä
sairaala halusi takeet osaamisesta lääkehuollon organisoinnissa.
Pian hankinnasta päättivät Kajaanin keskussairaala, KYS ja HUS, johon kynnys oli entistäkin korkeampi.
Sekin ylitettiin.
-Se oli meille tulikoe ja kansainvälisestikin tärkeä.

Apteekeista sairaaloihin

Samalla kun yritys valtaa kotimaata, se hakee jalansijaa kansainvälisesti. Messuesittäytyminen on todettu
hukkainvestoinniksi.
Savolainen puhuu imuohjauksesta. Yrityksen toimitukset puhuvat puolestaan ja johtavat yhteydenottoihin. Näin vienti on avautunut muun muassa Iraniin,
Venäjälle ja Israeliin.
Nyt töitä on tehty kovasti markkinoiden avaamiseksi Isossa Britanniassa, arabimaissa ja Pohjoismaissa.
-Kasvunäkymät ovat todella hyvät. Haluamme
pitää yrityksen suomalaisena ja ydinosaamisen täällä.
Suomi on laajasti esikuva terveydenhuollossa.

Hyvin nopeasti sana lähti kiirimään, että alalle oli
tullut suomalainen toimija. Yritys päätti keskittyä
apteekkirobotiikkaan.
Työtä riitti, sillä tietojärjestelmät ja niiden rajapinnat apteekkitietojärjestelmiin oli luotava. Tavoitteena
oli tuoda teollisuudesta hankittua osaamista apteekkeihin. Kilpailijoilla tiedettiin olevan vakavia teknisiä
ongelmia.
-Apteekeissa ei ole teknistä henkilökuntaa. Laitteen
on oltava helppokäyttöinen ja toimintavarma, Savolainen sanoo.

Terveysteknologian piilaakso

NewIcon hakee jatkuvasti muun muassa ict-osaajia, sillä yritys suunnittelee itse ohjelmistot. Se on
poikkeuksellinen kasvuyritys: tuotteet ja ohjelmistot
valmistetaan itse.
-Yritys koetaan tosi kiinnostavaksi, avoimia hakemuksia tulee joka viikko. Kuopioon on kehittymässä
terveysteknologian piilaakso.
Vuonna 2012 yritys voitti Tekesin Nuoret innovatiiviset yritykset –kilpailun, palkintona merkittävä avustus Tekesiltä. Euroopan Investointipankin kanssa on
8 miljoonan euron investointisopimus, johon sisältyy
erilaisia rahoitusmuotoja.
Pullonkaula on yhä toimituksen aikainen rahoitus. Tuotekehitys on jatkuvaa ja vaatii panostuksia.
Apteekkirobottien lisäksi on kehitetty älylääkekaappi
ja steriiliä automatiikkaa sairaaloiden omaan lääkevalmistukseen.
Älykaappeja tarvitaan sairaalaosastoilla, lääkäriasemilla ja hoiva- ja palvelutaloissa. Hoitajia vapautuu
potilaiden viereen, kun lääkehuolto on automatisoitu.

Isoille markkinoille

INFO

TECHNOPOLIS
KUOPIO OY
• Technopoliksessa on 67 000 m2 nykyaikaista
toimistotilaa Kuopion Savilahdessa.
• Technopolis-konsepti ja -brändi antavat hyvät
edellytykset toiminnan kasvulle.
• Technopolis Kuopio voi tehdä sijoituksia olemassa
olevien kampusten laajennuksiin ja uusiin
hankkeisiin, mikä luo hyviä kasvumahdollisuuksia.
•J
 o nyt on näköpiirissä Savilahden alueen
suunnitelmallinen kasvu, jossa ovat mukana
Kuopion kaupunki, alueen toimijat: Itä-Suomen
yliopisto, KYS ja Technopolis Kuopio. Yhdessä
näistä muodostuu maakunnan kehityksen
moottori.
• Osuuskunta KPY omistaa Technopolis
Kuopio Oy:stä 40 %.
Lisätietoja www.technopolis.fi

Technopolikseen valmiille

NewIcon muutti vuoden 2014 alkukesästä Technopoliksen vuokralaiseksi Viestikadulle. Tilat Itkonniemellä
olivat käyneet epätarkoituksenmukaisiksi.
Yritys halusi pysyä Kuopiossa ja kun tuli tieto vapautuvista tiloista, neuvottelut Technopoliksen kanssa
etenivät nopeasti.
-Palaset loksahtivat kohdalleen. Mietimme myös
imagoasioita, kun yritykseen tulee vieraita. Täällä on
huippupuitteet, Savolainen toteaa.
Positiivisia asioita löytyi runsaasti. Laajentumismahdollisuuksia on tarjolla moneen suuntaan ja jo
muutaman kuukauden kuluttua muutosta ensimmäinen laajennus oli ajankohtainen. Nyt niitä on ollut viisi.
Toimistotiloja järjestyi helposti ja käytetyt toimistokalusteet hankittiin Technopolikselta sopuhintaan.
-Technopolis on ollut tukemassa kasvavaa yritystä
joustavin vuokraehdoin ja pehmein ratkaisuin.
Technopoliksessa on aulapalvelut, lounasravintola
ja erikokoisia neuvottelutiloja.
-Tulimme valmiille, Savolainen toteaa.
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SUOKATU
PUIJONKATU

Maksuton puhelinnumero
0800 393 005
Sähköposti:
anne-mari.jaaskelainen@accountor.fi
Avoinna arkisin kello 9–15

VUORIKATU

Osuuskunta KPY:n jäsenpalvelu
Käyntiosoite: Suokatu 23
70100 Kuopio (Accountor Kuopio)

KPY:n jäsenpalvelu,
Suokatu 23

KAUPUNGINTALO
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Kiint. Oy

LENTOKAPTEENI

