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Osuuskunta KPY -konsernin tulos kasvoi
Osuuskunta KPY teki viime vuonna 10,0 (11,0 vuonna
2014) miljoonan euron tuloksen. Tulos muodostui
pääosin tytäryhtiöiden maksamista osinkotuotoista.
Osuuskunta KPY -konsernin tilikauden tulos oli 9,9
(tappio 1,7) miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto oli
319,7 (323,6) miljoonaa euroa. Konsernissa työskenteli 1 914 (1 875) henkilöä.
Viime vuoden merkittävin tapahtuma oli Technopolis
Kuopio -omistuksen hankkiminen. Sen myötä KPY:n
omistusten jakauma täytti strategiassa esitetyt vaatimukset, toteaa Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja
Lauri Kerman

Osuuskorko maksetaan 1.6.
Osuuskunta KPY maksaa omistajilleen viime vuodelta
osuuspääoman korkoa 1,40 euroa osuudelta. Tämänhetkiseen kaupankäyntikurssiin suhteutettuna tämä
tarkoittaa 6,0 prosentin tuottoa. Yhteensä osuuskorkoa maksetaan 7,8 miljoonaa euroa.
Koronmaksupäivä on 1.6.2016. Korko maksetaan omistajalle, joka on merkitty 14.4.2016 Euroclear Finland
Oy:n ylläpitämään Osuuskunta KPY:n jäsenluetteloon.

Päivitetty arvoanalyysi
NAG Oy on päivittänyt arvoanalyysin, jonka tavoitteena
on antaa ulkopuolisen tahon tekemä arvio Osuuskunta
KPY:n osuuden arvosta. Arvoanalyysin mukaan KPY:n
omaisuuden nettoarvo on 39,7 euroa osuudelta.

Osuuden arvon
kehitys 2013–2015

Konsernin liiketoiminnot
Enfo Oyj on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka tuottaa liiketoimintaratkaisuja, talousprosesseja ja IT-palvelunhallintaa. Enfon päämarkkinat ovat Suomessa ja
Ruotsissa.
Voimatel Oy on kotimainen sähkö- ja tietoverkkojen
sekä -järjestelmien suunnittelija, rakentaja ja huoltaja
sekä mittaus- ja tiedonhallinnan palveluiden tuottaja.
Voimatel uudistaa yhteiskunnan ja yritysten kriittiset
verkot ja järjestelmät ja varmistaa niiden korkean käyttövarmuuden ja arvon vahvistumisen asiantuntijapalveluillaan.
Vetrea Terveys Oy on Itä-Suomen johtava yksityinen
hyvinvointi-, hoiva- ja kuntoutuspalvelujen tuottaja.
Yhtiön palveluvalikoimaan kuuluvat mm. asumis-,
kotihoito-, kuntoutus- ja laitoshoitopalvelut ikääntyneille ja erityisryhmille, kuten kehitysvammaisille.
Arvopaperi- ja kiinteistösijoittamista harjoittava KPY
Sijoitus Oy omistaa 40 prosenttia Technopolis Kuopio Oy:stä. Lisäksi KPY-konserniin kuuluu Kiinteistö
Oy Siilinjärven Lentokapteeni.
Arvoanalyysi ja lisätietoa www.kpy.fi
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KPY:n osuuden markkinahintaan (Privanet) suhteutettu kokonaistuotto oli vuoden 2015 aikana 9,3 %.
Kokonaistuotto koostuu osuuden markkinahinnan
noususta (1,8 %) ja maksettujen osuuskorkojen tuotosta (7,5 %).
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hallituksilta ja koko henkilöstön sitouttamista ja toimintaedellytysten turvaamista.

Tarja Tikkanen,
Osuuskunta KPY:n
hallituksen
puheenjohtaja

Suuriin
saappaisiin

Pitkäjänteisyys merkitsee sitä, että voiton tavoittelu
ei ole yhtiön ainoa toimintaa ohjaava prinsiippi, vaan
samanaikaisesti meidän kaikkien on oltava valmiita
tekemään jatkuvasti ahkerasti töitä asiakaspalvelun
parantamiseksi ja toimintamme laadun kehittämiseksi.
Maakunnallisuus merkitsee sitä, että luomme oman
toimintamme kautta vaurautta maakuntaan ja ItäSuomeen. KPY omistaa ja kehittää yrityksiä, joilla
on asiakkaita ja toimintaa Itä-Suomessa. Lisäksi on
tärkeää, että olemme aktiivisesti mukana ja vaikuttamassa alueen menestymisen edellytysten kehittämisessä ja elinvoimaisuuden parantamisessa. ItäSuomen yliopiston tukeminen ja yhteistyö on tästä
yksi hyvä esimerkki.
Se, että olemme lokaali, ei kuitenkaan estä meitä olemasta myös globaali – silloin kun sille on liiketaloudelliset perusteet ja edellytykset – unohtamatta Mualiman napaa.

		

20.10.1883 Keisarillinen Suomen Senaatti vahvisti
Kuopio Telefonaktiebolag -nimisen yhtymän yhtiöjärjestyksen. Siitä alkoi puhelinoperaattoritoiminta
7 000 asukkaan Kuopiossa, jossa puhelimia oli tuolloin 50 kappaletta.
Monien muutosten kautta Puhelinosuuskunta KPY:stä
tuli Osuuskunta KPY toukokuussa 2006.
Osuuskunta KPY:n hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja kauppaneuvos Ossi Saksman siirtyy keväällä
nauttimaan enemmän elämän vapaudesta – ja
samalla minä otan vastuun puheenjohtajuudesta.
Ossin pitkä taival on merkinnyt isoja muutoksia KPY:n
toiminnassa. Ossin valtakaudella yhtiö on muuntautunut teleoperaattorista pitkäjänteiseksi sijoittajaksi
ja omistajaksi, jonka toimintaa tänä päivänä ohjaavat
seuraavat lähtökohdat:
1) omistaja-arvon kasvattaminen
2) pitkäjänteisyys
3) maakunnallisuus
Lähtökohdista hiukan tarkemmin: omistaja-arvon
kasvattaminen merkitsee sitä, että KPY:n osuudet
ovat jatkossakin kilpailukykyisiä sijoituskohteita
omistajilleen ja takaavat kohtuullisen tuoton. Tämä
edellyttää KPY:n omistamien yritysten menestymistä
kiristyvässä kilpailussa ja jatkuvaa onnistumista. Siihen vaaditaan hyvää osaamista yritysten johdolta ja

Itse uskon, että vahva ja vastuullinen omistajuus
nousee uuteen arvoonsa talouden myllerrysten jatkuessa ja omistajuuden ”karatessa” yhä useammin
ulkomaille. Vahva omistajuus merkitsee ympäristövastuuta, yhteiskuntavastuuta ja hyvää hallintotapaa
ja johtamista.
Kotimainen, pitkäjänteinen omistajuus luo arvoa yrityksen toiminnalle, sen henkilökunnalle ja asiakkaille.
Se on kestävä ja vankkumaton pohja, joka ei kuitenkaan saa estää uudistumista ja kehittymistä.
Edustajiston kautta omistajien ääni ohjaa myös KPY:n
hallituksen työtä. Tämän vuoropuhelun jatkuvuus ja
sujuvuus on tärkeää turvata. Menestyksemme kivijalka on osaava ja sitoutunut henkilöstö. Tytäryhtiöidemme palveluksessa onkin tällä hetkellä noin 1 900
ammattilaista.
KPY-konsernin tehtävä on mahdollistaa omistamiemme
yritysten jatkuva kehittäminen ja uudistuminen. Siihen
on hyvät edellytykset: yhtiöt ovat alansa parhaimmistoa
ja niiden toimintaa kehitetään ammattimaisin ottein.
Hyvässä yhteishengessä ja yhteistyöllä on mahdollisuus selvitä haastavistakin ajoista. Vain sillä tavoin
voimme toimia yli 22 000 omistajamme etua palvellen.
Ossin pitkä työ KPY:n hyväksi on ollut valtava panostus. Kiitän häntä lämpimästi tästä urakasta ja toivotan leppoisia kesätuulia ja ansaittuja vapaahetkiä.
Samalla kiitän siitä luottamuksesta, jota olen osakseni valinnassani saanut.
Teen kaikkeni, että olen sen luottamuksen arvoinen.

Edustajistossa voit vaikuttaa
KPY on yhtiömuodoltaan osuuskunta ja edustajisto sen ylin päättävä elin.
Edustajiston kautta jäsenet osallistuvat osuuskunnan ohjaukseen ja valvontaan.
KPY:n edustajistossa on 30 edustajaa ja heidät valitaan kuuden tilikauden ajaksi.
Edustajista puolet on erovuorossa joka kolmas tilikausi. Vuosi 2016 on jälleen
vaalivuosi.
KPY:n omistajana voit vaikuttaa, mihin suuntaan haluaisit yhtiötä kehittää:
1) sinulla on mahdollisuus asettua ehdolle tulevissa vaaleissa
2) sinulla on äänioikeus tulevissa vaaleissa.

Edustajisto päättää ”isoista asioista”
Edustajisto kokoontuu pari kertaa vuodessa käsittelemään lakisääteiset edustajiston
kokousasiat sekä pohtimaan ja omalta osaltaan hyväksymään KPY:n strategian.
Edustajiston puheenjohtajisto osallistuu KPY:n hallituksen kokouksiin.
Edustajiston rooli on ollut merkittävä KPY:n rakennemuutoksessa sekä
maakunnallisen painoarvon sekä omistaja-arvon kasvattamisessa.
Osuuskunta KPY on merkittävä maakunnan kehittäjä ja hyvinvoinnin luoja.
Ole sinäkin mukana tässä työssä – osallistu, vaikuta ja äänestä!
Pekka Kantanen
edustajiston puheenjohtaja

Osuuskunta KPY:n edustajiston vaalit 14.–23.11.2016
Lisätietoa ehdokkaaksi asettautumisesta ja vaaleista saa www.kpy.fi -sivustolta, KPY:n
vaihdenumerosta 017 369 7800 tai leena.koistinen@kpy.fi
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