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Osuuskunta KPY -konsernin
osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2018
Emoyhteisö Osuuskunta KPY:n voitto tammi-kesäkuussa 2018 oli 6,0 miljoonaa euroa (8,3 milj.
euroa tammi-kesäkuussa 2017).
Enfon kannattavuus kääntyi nousuun ja yhtiön tulos kasvoi edellisvuodesta. Kilpailu asiantuntijoista rajoitti kasvua.
Alkuvuoden aikana yhtiö keskittyi kestävän liiketoimintaperustan luomiseen ja kannattavuuden parantamiseen,
joiden pohjaksi yhtiö panosti Enfon yhtenäiseen toimintakulttuuriin, tarjoomaan ja osaamisen johtamiseen.
Voimatelin liikevaihto ja tulos laskivat edellisestä vuodesta. Voimatelin toiminnan projektiluonteisuuden vuoksi
liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin loppuvuoden aikana.
Vetrea Terveyden liikevaihto kasvoi, mutta tulos pysyi
edellisvuoden tasolla. Vetrean tulosta rasittivat korkeat
kiinteistökulut ja uusien VetreaElo-yksiköiden käynnistyskulut.
KPY-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 121,5
(131,9) milj. euroa. Konsernin tilikauden tappio oli -7,3
(voitto 14,9) milj. euroa. Vertailukaudella tuottoja kasvattivat myyntivoitot.
KPY -konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskaudella keskimäärin 2 484 (2 346) henkilöä.

Päivitetty arvonmääritys

2

Inderesin päivittämän arvonmäärityksen mukaan KPY:n
osuuden arvo on 26,0 euroa osuudelta. Inderesin näkemyksen mukaan KPY:n osuudella on 13 prosentin kurssinnousupotentiaali nykyiseen osuuden hintaan 23,0 €/osuus*.

KPY-konsernin rakenne
Osuuskunta KPY toimii emoyhteisönä konsernissa, johon
kuuluvat Enfo Oyj (omistusosuus 85 %), Voimatel Oy (100
%), Vetrea Terveys Oy (100 %), KPY Sijoitus Oy (100 %) ja
Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni (100 %). KPY Sijoituksen merkittäviä osakkuusyhtiöitä ovat Technopolis Kuopio Oy (40 %) ja RopoHold Oyj (27 %).
* Osuuden hinta Privanetissa 26.9.2018
Osavuosikatsaus ja arvonmääritys löytyvät www.kpy.fi -sivustolta.
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KPY:n tytäryhtiö Vetrea osti
Neuronin kuntoutusliiketoiminnan
KPY:n omistama Vetrea Terveys Oy on ostanut Suomen
aivotutkimus- ja kuntoutussäätiöltä neurologiseen kuntoutukseen erikoistuneen Neuronin. Tämä on osa yhtiön
kasvustrategiaa, johon kuuluvat toiminnan valtakunnallistaminen ja kahden VetreaElo-yksikön avaaminen vielä
tänä vuonna.
Neuron on yksi Suomen neurologisista erityiskuntoutusta tarjoavista toimijoista. Neuronissa kuntoutetaan äkillisen tai pitkäkestoisen aivotoiminnan sekä hermostollisen
vaurion saaneita potilaita, kuten aivovamma- ja -verenkiertohäiriöstä kärsiviä. Neuronin pitkään jatkunut yhteistyö
jatkuu Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Itä-Suomen yliopiston lääkärikoulutuksen kanssa.

Kuntoutusliiketoiminta vahvistuu
- Kuntoutusliiketoiminnan hankinta täydentää ja vahvistaa hyvin Vetrean nykyistä liiketoimintaa. Järjestely
laajentaa neurologisen kuntoutuksen osaamista osana
Vetrean ydinliiketoimintoja. Samalla se luo hyvän pohjan toiminnan kehittämiseen ja erikoistumiseen sanoo
Vetrean hallituksen jäsen ja KPY:n toimitusjohtaja Lauri
Kerman.

-Tällä järjestelyllä voimme turvata Neuronin vuosikymmenien työn ja kehittämisen jatkuvuuden ja tarjota
neurologiseen osaamiseen perustuvaa palvelua asiakkaille
eri puolella Suomea, kertoo KPY:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen.
– Neuronin pitkään jatkunut yhteistyö Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Itä-Suomen yliopiston lääkärikoulutuksen kanssa on edelleen tärkeää toiminnan siirtyessä
Vetrean neurologisen kuntoutuksen osaamiskeskukseksi,
Vetrean toimitusjohtaja Laura Airaksinen sanoo.

Voimatel vahvalla kasvu-uralla
KPY:n kokonaan omistama Voimatel kasvaa vahvasti. Kasvua on tullut 50 prosenttia kolmessa
vuodessa ja tänä vuonna liikevaihto lähestyy 120 miljoonan euron rajaa. Henkilöstön määrä on
nyt noin 900.
Kasvulla on haettu leveämpiä harteita asiakkaiden kehittyvien tarpeiden tyydyttämiseen.
Kasvu on vaatinut omistajaltakin monipuolista tukea
rahoitus- ja sopimusneuvotteluissa. Hyvänä esimerkkinä
laajentumisesta on Vaasan ja lähiympäristöjen kuntien
kilpailuttama viisivuotinen palvelujen ulkoistamissopimus,
jossa kumppaniksi valittiin Voimatel.

Kasvun avaimet
Selkeänä strategiana on ollut laajentua verkon korjaajasta ja ylläpitäjästä verkkojen ja ratkaisujen elinkaaren hallintapalveluiden tuottajaksi aina suunnittelusta ja rakentamisesta ylläpitoon, hallintaan, valvontaan ja optimointiin.
Voimatel on tuomassa älyn ja energian kaikkien saataville saaristoista tuntureille ja maaseuduilta metropoleihin.
Kokonaisuuteen sisältyy tieto- ja sähköverkkojen suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja operointi. Toiminnalla mahdollistetaan meidän kaikkien tarvitsemat yhteydet, palvelut
ja elämisen vapaus.

Tarja Tikkanen
KPY:n hallituksen
puheenjohtaja
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Kehitämme
aktiivisesti
omistamiamme yrityksiä. Voimatelin hallitukseen on
rekrytoitu osaajia,
joiden tehtävänä on
tukea Voimatelin
kehittämistä.

Älykäs tulevaisuus
Uudet energiaratkaisut, älykkäät sähköverkot, hajautettu
energian tuotanto ja hallinta ovat jo keskeinen osa Voimatelin palvelukehitystä.
- Asiakkaamme haluavat hankkia kokonaisuuksia joissa
palvelun eri osat kytkeytyvät toisiinsa, sanoo Voimatel Oy:n
toimitusjohtaja Kari Keinänen.
Voimatel lupaa vastata haasteeseen kaikilla osa-alueilla
ja mennä uteliaana ja vahvana eteenpäin turvaten samalla
verkkojen toimitusvarmuuden.

Lauri Kerman

KPY:n toimitusjohtaja ja
Voimatelin hallituksen
jäsen

’’

Voimatel on
luonut
vahvaa
orgaanista kasvua
kehittämällä pitkäjänteisesti omaa
liiketoimintaansa.

KPY osti Voimatelin vuonna 2008,
jolloin liikevaihto oli 20 miljoonaa euroa.
Liikevaihdon kasvu:
2015 		
80,5 miljoonaa euroa
2016		
94,7 miljoonaa euroa
2017		
113,6 miljoonaa euroa

Kari Keinänen
www.voimatel.fi -sivustolta pääset tutustumaan,
mitä esimerkiksi jakeluverkkoasentajan tai mobiiliasentajan työhön kuuluu.

Voimatel Oy:n
toimitusjohtaja

’’

Olemme
laajentaneet
palveluvalikoimaamme,
kasvaneet vahvaksi
valtakunnalliseksi
osaajaksi ja vahvistaneet toimintaamme
Suomen ulkopuolella.
Maailma nojaa nyt ja
tulevaisuudessa
tiedon ja energian
liikkeeseen.
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KPY mukana Technopoliksen
kasvussa
Technopolis Kuopio Oy käynnisti uuden rakennushankkeen Microkadun kampuksella. Rakennusvaihe sijoittuu tontin eteläosaan lähelle Neulamäentietä. Laajennusinvestoinnin kokonaisarvo on 12 miljoona euroa,
josta KPY:n osuus on viisi miljoonaa ja Technopolis Oy:n
seitsemän miljoonaa euroa.
- Tämä on KPY:n strategian mukainen sijoitus ja
se tuottaa vakaata kassavirtaa edelleen osuuskoron maksuun KPY:n omistajille, KPY:n toimitusjohtaja
Lauri Kerman sanoo.
- KPY:n tekemä investointi vahvistaa Technopoliksen
asemaa Kuopiossa ja Kuopion kärkihankkeen, Savilahden
alueen, roolia Kuopion kehityksen veturina. KPY haluaa
olla mukana kehittämässä alueellista elinkeinoelämää ja
tehdä yhteistyötä alueen yritysten ja toimijoiden kanssa,
KPY:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen kertoo.

Microkadun vuokrattava pinta-ala kasvaa 6800 neliömetrillä.
Rakennustyöt on aloitettu ja rakentaminen kestää noin vuoden.

Savilahteen pöhinäpesä
- Savilahdesta luodaan keskittymää, jolle löytyy esikuvia
Suomesta ja maailmalta, mutta jollaista ei ole toista samanlaista. Siitä tulee alusta ja ekosysteemi tuhansille ihmisille
ja sadoille bisnestoimijoille. Savilahdesta tulee pöhinäpesä,
jonka imua on vaikea vastustaa, vakuuttaa Antti Niskanen,
Savilahti-projektin projektijohtaja.
KPY investoi 5 miljoonaa euroa Microkadun lisärakennushankkeeseen.

KPY:N OMISTAJAPALVELU

MUUTTUNEET OSOITETIEDOT

MAKSUTON PUHELINNUMERO 0800 393 005
arkisin kello 9-15

Muuttuneet osoitetiedot ilmoitetaan suoraan
arvo-osuustilin tilinhoitajayhteisölle.

Omistajapalvelun käyntiosoite:
Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio
1. kerros, J-K osa. Käynti myös A-osan aulapalvelun
kautta.
Omistajapalvelun postiosoite:
KPY:n omistajapalvelu/Accountor Oy
PL 1188, 70211 KUOPIO

1.
2.
3.

KPY:N OSUUKSIEN OSTO
JA MYYNTI
Privanet:
Kauppakeskus Minna, Kuopio
Tapaamiset vain ajanvarauksella.

Jos arvo-osuustili on Euroclear Finland Oy:ssä
(Suomen Arvopaperikeskus), voit tehdä
osoitteenmuutoksen sähköisesti:
www.euroclear.com
Valitse sivun ylälaidasta kieleksi Finnish, jolloin sivusto
avautuu suomenkielisenä.
Vieritä sivua alaspäin, kartan kohdalta löytyy
”Tee osoitteenmuutos” -linkki.

tai kirjeitse osoitteeseen: Euroclear Finland Oy,
PL 1110, 00101 Helsinki
Lisätietoa Euroclear Finland Oy:n ilmaisesta
palvelunumerosta 0800 180 500.
Jos arvo-osuustili on pankissa, pankki välittää
muuttuneet osoitetiedot Osuuskunta KPY:n
jäsenrekisteriin.

Niko Leskinen, puh 044 077 1995
niko.leskinen@privanet.fi
Risto Gråsten, puh. 044 260 4350
risto.grasten@privanet.fi
KPY:n osuuksien päivän arvo löytyy

WWW.KPY.FI

