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KPY:n omistajapalvelu palvelee osuuksiin liittyvissä 
asioissa maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin 
kello 9-15. 

Sähköposti: omistajapalvelu@kpy.fi 
Puhelin: 017 369 7801 

Omistajapalvelun käynti- ja postiosoite: 
Viestikatu 7, 70600 Kuopio 
(varaathan käyntiajan etukäteen). 

OSUUSKUNTA KPY

Viestikatu 7 A, 70600 Kuopio 
Puhelinvaihde: 017 369 7800, arkisin kello 9-16 

Muut yhteystiedot: www.kpy.fi/yhteystiedot 
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KPY goes
pörssi?

S ijoituspalveluyritys Privanet Securities joutui 
lopettamaan kaupankäynnin listaamattomien 
osakkeiden jälkimarkkinapaikallaan kesäkuussa 

2021. Tämä jätti Privanetin vaihdetuimpien yhtiöihin  
kuuluneen KPY:n omistajat hankalaan asemaan. 
Osuuksilla ei ollut enää julkista markkinapaikkaa, 
missä niitä olisi vaivatta voinut ostaa tai myydä.  

KPY:llä on noin 19 500 omistajaa ja sen osuuksilla 
käytiin runsaasti kauppaa. Noteeraus ja likvidisyys 
ovat taanneet omistajille markkinaehtoisen hinnan. 
Lisäksi KPY:n omistajiksi haluaville markkinapaikka 
tarjosi helpon tavan päästä mukaan KPY:n tarinaan. 

KPY ryhtyi selvittämään vaihtoehtoisia markkina- 
paikkoja jo keväällä 2021. Oma markkinapaikka osoit-
tautui käytännössä hankalaksi. KPY ryhtyi väliaikai-
sena ratkaisuna ostamaan omia osuuksiaan. Tällä 
haluttiin turvata niiden omistajien etuja, jotka jostain 
syystä halusivat tai joutuivat myymään osuuksiaan. 
Ostopuoli jäi kuitenkin yhä järjestämättä. 

Edustajisto linjasi yksimielisesti, että omistajien 
ja yhtiön etu edellyttää, että KPY:n osuuksille löytyy 
luotettava markkinapaikka. Selvitysten perusteella 
paras ratkaisu olisi listautuminen Nasdaq Helsingin 
ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market 
Finland -markkinapaikalle. Lyhyesti sanottuna KPY:n 
tavoitteena on mennä pörssiin. 

Tulisimme olemaan ensimmäinen osuuskunta  
pörssin listoilla. Listautumisen suunnittelut tuo  
mukanaan paljon työtä ja tarvittavat selvitykset ovat 
työn alla. Listautumisen ajankohta voisi olla loppu-
vuonna.

Omistajan kannalta listautuminen olisi hyvä 
asia. Se turvaisi likvidisyyden eli osuuksista pääsisi  
halutessaan eroon ja niitä voisi myös kätevästi hankkia  
lisää. Listautuminen mahdollistaisi myös osuusantien 
järjestämisen ja uuden pääoman hankkimisen. Näistä 
päättää aina edustajisto. 

Julkinen listautuminen olisi Osuuskunta KPY:lle 
erittäin suuri askel. Yhtiö perustettiin vuonna 1883 
alun perin osakeyhtiöksi, muuttui sitten yhdistykseksi 
ja nyt tavoitteena on listautua osuuskuntana pörssiin. 
Melkoinen 140 vuoden kaari. 

PE K K A K A NTA N E N
Osuuskunta KPY:n edustajiston puheenjohtaja
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H A L L I T U K S E N  T E R V E H D Y S

Uudistuva KPY 
luo elinvoimaisuutta

V isiomme mukaisesti KPY:n ympärillä toimii  
tulevaisuudessa liike-elämän ekosysteemi, 

joka on yksi Suomen tunnetuimmista menestyjien  
kasvuympäristöistä. Tätä toteutamme omistamalla 
aiempaa monipuolisemmin kiinnostavia yhtiötä (KPY 
Momentum -strategia) ja luomalla ekosysteemiä, 
joka houkuttelee osaajia ja luo edellytyksiä yritysten 
kasvulle (KPY Nova -strategia). 

Momentum- ja Nova -strategialinjat täydentävät 
toinen toisiaan. KPY:n lupaus liike-elämänvoimasta 
syntyykin näiden toimintojen keskinäisestä syner- 
giasta: ne vahvistavat toinen toistaan ja samalla luo-
vat kasvua ympärilleen. 

Tytäryhtiömme Enfo ja Voimatel ovat keskeinen 
osa Momentum-strategiaa. Lisäksi tähtäämme kasvu-  
ja arvoyhtiöiden vähemmistöomistajiksi. Sijoitam-
me yhtiöihin, joilla on uskottava näkymä kasvulle ja 
omistaja-arvon kehittymiselle. Kauttamme voikin 
jatkossa omistaa kiinnostavan portfolion yrityksiä, 
joiden omistamiseen ei muuten olisi mahdollisuutta.   

KPY Nova -strategiassa keskitymme ekosys-
teemien rakentamiseen erityisesti KPY Novapo-
liksessa, joka on onnistunut säilyttämään korkean 
käyttöasteen koronapandemiasta huolimatta.  

Luomme Novapoliksesta modernin työpäivä- 
kokemuksen edelläkävijää ja yhteisöä, johon osaajat 
haluavat liittyä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
investoimme hybridityön mahdollistaviin työympäris-
töihin ja kehitämme palveluita. Yhtiön tulevaisuuden 
kasvu keskittyy Kuopion Savilahteen, eikä konseptia 
olla laajentamassa muualle.

Selvitämme mahdollisuuksia listautua First North 
-markkinapaikalle. Toteutuessaan listautuminen edis-
täisi yhtiön strategista uudistumista sekä mahdollis-
taisi luotettavan ja joustavan osuuksien vaihdannan 
ja läpinäkyvän arvostuksen KPY:n omistajille. 

Listautumisen toteutuessa olisimme ensimmäinen 
listautunut osuuskunta ja siten tienraivaaja yhtei-
sölliselle omistajuudelle. Haluamme suunnitellulla 
listautumisella tarjota mahdollisuuden omistaa luo-
tettavaa ja kannattavaa yhtiötä, joka kantaa sosiaa-
lista vastuuta ja jonka toiminta tuottaa kotimaisen 
omistajuuden myötä elinvoimaa laajasti ympärilleen. 

TA RJA TI K K A N E N
hallituksen puheenjohtaja,

KPY-konserni

”Listautumisen toteutuessa olisimme 
ensimmäinen listautunut osuuskun-
ta ja siten tienraivaaja yhteisölliselle 

omistajuudelle.
TARJA TIKKANEN”Visiossamme KPY:n ympärillä toimii 

tulevaisuudessa liike-elämän 
ekosysteemi, joka on yksi Suomen 

tunnetuimmista menestyjien kasvu-
ympäristöistä.

TARJA TIKKANEN

TARJA TIKKANEN
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KPY-konserni 
vahvaan 
tulokseen

K PY-konsernin tuloksen taustalla on Vetrea  
Terveys Oy:n myynti, joka mahdollistaa etene-
misen KPY:n uudessa Momentum-strategiassa 

ja varojen sijoittamisen uusiin vähemmistöomistuk-
siin.  

Kannattavuuden parantaminen on edelleen toi-
minnan keskiössä erityisesti Enfossa ja Voimatelissa. 
KPY Novapoliksessa keskitytään uuden konseptin 
vakiinnuttamiseen ja vahvistamiseen. 

K PY- KO N S E R N I

Vuonna 2021 KPY-konsernin liikevaihto oli 300,1 (328,2) 
miljoonaa euroa. Syynä liikevaihdon laskuun olivat vuo-
den 2020 lopulla ja vuonna 2021 tehdyt yritysjärjes-
telyt Vetrea Terveys Oy:ssä ja Enfo Oyj:ssä. KPY-kon-
sernin tilikauden tulos oli 20,5 (5,5) miljoonaa euroa. 

KPY-konsernin liikevoitto oli 24,8 (5,2) miljoonaa eu-
roa. Konsernin tulosta kasvatti Vetrea Terveys Oy:n 
omistuksesta luopuminen. KPY myi joulukuussa 2021 
Vetrean koko osakekannan Mehiläinen Hoivapalvelut 
Oy:lle. Osana järjestelyä Vetrean kuntoutusliiketoimin-
ta myytiin Live-säätiölle.  

K PY N OVAPO LI S OY

KPY Novapolis -konsernin liikevoitto oli 7,6 (6,5) mil-
joonaa euroa. Pandemian pitkittymisen tuomista 
haasteista huolimatta yhtiö onnistui tavoitteiden 
mukaisesti ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Viime 
vuonna Novapoliksen toimintaympäristöön sijoittui 
lähes 20 uutta kasvuyritystä Kuopion ulkopuolelta. 
Novapoliksen käyttöaste on säilynyt vahvana noin 
94 prosentissa.

E N FO OYJ

Enfo on tehnyt laajasti toimenpiteitä kannattavuu-
den parantamiseksi uuden toimitusjohtajan joh-
dolla. Strategiaa terävöitettiin ja osana strategian  

uudistamista yhtiö luopui vähemmistöosakkuudes-
taan ruotsalaisessa Zuite Business Consultingissa. 
Viime vuonna tulosta rasittivat myös kertaluonteisten  
kulujen kirjaaminen. Enfon IFRS-raportoinnin  
mukainen liikevoitto tilikaudella oli -2,3 (-1,5) miljoo-
naa euroa. 

VO I M ATE L OY

Vuonna 2020 tuloskäänteen tehnyt Voimatel ei yltä-
nyt edellisvuoden tulostasoon, mutta säilytti liike-
toimintansa kannattavuuden. Yhtiön kannattavuutta 
heikensi edelliseen vuoteen nähden kausivaihtelu 
sekä merkittävä materiaalihintojen nousu. Voimate-
lin liikevoitto tilikaudella oli 1,6 (4,3) miljoonaa euroa. 

OS U US PÄ ÄOM AN KO R KO

Osuuskunta KPY:n edustajisto päätti 27.4. pitämäs-
sään kokouksessa, että osuuskorkoa maksetaan yksi 
euro osuudelta. Maksupäivä on 10.5.

Lisätietoa 
Jenni Ahava, talousjohtaja, 
jenni.ahava@kpy.fi tai 040 563 6183
 
Tilinpäätös 2021 ja KPY-konsernin 
tilinpäätöstiedote löytyvät 
www.kpy.fi

”Osuuskorkoa maksetaan yksi 
euro osuudelta. 

Maksupäivä on 10.5.2022. 
JENNI AHAVA

JENNI AHAVA

T I L I N P Ä Ä T Ö S  J A  O S U U S K O R K O
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Mahdollinen listautuminen 
tämän vuoden lopulla

T oteutuessaan listautuminen edistäisi yhtiön 
strategista uudistumista sekä mahdollistaisi 
luotettavan ja joustavan osuuksien vaihdannan 

ja läpinäkyvän arvostuksen KPY:n omistajille. 
– Olemme toteuttaneet niin sanotun pre-IPO DD 

-analyysin, joka selvitti yhtiön listautumisen edelly-
tyksiä. Analyysi osoittaa, että kriittisiä esteitä listau-
tumiselle ei ole. Näin ollen olemme edenneet asian 
valmistelussa, KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi 
Lehikoinen kertoo.   

E DUSTAJ I STO TE K E E LI STAUTUM I S -
PÄ ÄTÖ KS E N

Tällä hetkellä arvioimme, että listautuminen voisi  
toteutua kuluvan vuoden lopulla. Päätöksen listautu-
misesta tulee aikanaan tekemään KPY:n edustajisto. 

Edustajisto päättää myös mahdollisen annin  
järjestämisestä listautumisen yhteydessä. Mahdol-
lisella osuusannilla voidaan vauhdittaa Momentum- 
strategian toteutumista. 

KO K E N E ITA N E U VO NANTAJ IA

Koska KPY olisi ensimmäinen listautuva osuuskunta,  
kokonaisuuteen liittyy paljon uusia selvitettäviä  
näkökulmia. 

ANSSI LEHIKOINEN

Tiedotimme viime vuoden lopussa, että selvitämme mahdollisuutta listautua 
Nasdaq Helsingin ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland 
-markkinapaikalle.

”Haluamme tässäkin maailman 
tilanteessa edetä rohkeasti 
strategiamme mukaisesti.

ANSSI LEHIKOINEN

L I S T A U T U M I N E N
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Olemme valinneet neuvonantajiksemme kokenei-
ta tahoja. Pääjärjestäjäksi on valittu osuuskunta-
toimintaa hyvin ymmärtävä OP Yrityspankki Oyj. 
Lainopilliseksi neuvonantajaksi on valittu Roschier 
Asianajotoimisto Oy ja viestintäkumppaniksi  
sijoittaja- ja listautumisviestintään erikoistunut IR  
Partners Oy.  

J OUSTAV U UT TA OS U U KS I E N VAI H DANTA AN

Mahdollinen listautuminen parantaisi osuuksien lik-
vidiyttä. Osuuksia voisi ostaa ja myydä turvallisesti 
ja luotettavasti. KPY:llä on lähes 20 000 omistajaa, 
joista suurin osa on pienomistajia.  

Merkittävä lisäarvo laajalle omistajakunnalle olisi,  
että listautuessamme osuuksien arvonmääritys  
olisi läpinäkyvämpää ja osuuksien vaihdanta  
aiempaa joustavampaa. 

K ATSOM M E RO H K E ASTI TU LE VAI S U UTE E N

– Ukrainan sota luo epävarmuutta ja ymmärrämme 
sen vaikuttavan myös listautumismarkkinaan. Täl-
lä hetkellä kuitenkin katsomme, että tilanne ei estä 
KPY:n mahdollisen listautumisen valmistelua.  

Vaikeina aikoina on tärkeää katsoa eteenpäin 
ja tehdä tekoja, jotka voivat omalta osaltaan luoda  
uskoa tulevaan. Siksi haluamme tässäkin maailman 
tilanteessa edetä rohkeasti strategiamme mukaisesti, 
Lehikoinen kommentoi.  

TAVO IT TE E NA K I LPAI LU K YK YI N E N 
OS U US KO R KO

Uskomme, että sijoittajia voi kiinnostaa arvopohjai-
sesti toimiva ja vakaan historian omaava KPY, jolla on 
monialaista, vakiintunutta liiketoimintaa, vahva tase 
ja joka maksaa omistajilleen kilpailukykyistä osuus-
korkoa. 

L I S T A U T U M I N E N

KPY-KONSERNIN UUDISTUNEESEEN JOHTORYHMÄÄN KUULUVAT KIRSI HUUSKO,  

ANSSI LEHIKOINEN, SILJA HUHTINIEMI, JENNI AHAVA JA TEEMU PIEVILÄINEN.

”Listautuminen mahdollistaisi 
luotettavan ja joustavan  
osuuksien vaihdannan ja  

läpinäkyvän arvostuksen KPY:n 
omistajille.

ANSSI LEHIKOINEN



Lokakuussa 2021 julkistettu Momentum-strategia tarjoaa  
osakkuusyhtiöilleen tukea ja kasvua kehittyä. Potentiaalisten 
osakkuusyhtiöiden kilpailukyky perustuu vahvaan osaamiseen 
ja asiantuntemukseen.

KPY:n Momentum- 
strategia tuo liike- 
elämänvoimaa  
Suomeen
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M O M E N T U M - S T R A T E G I A
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O suuskunta KPY on arvo-
pohjainen, suomalaista 
omistajuutta tukeva ja 

kehittävä kumppani. Missios- 
samme lupaamme toimia elin-
voiman ja liike-elämän kiihdyt-
täjänä, rakentaa yhteistyötä ja 
yhteyksiä sekä kehittää ja kas-
vattaa omistusyhtiöitämme.  
Visiossamme tavoittelemme 
KPY:n ympärille Itä-Suomen joh-
tavaa liike-elämän ekosysteemiä, 
joka on myös yksi Suomen tun-
netuimmista menestyjien kasvu-
ympäristöistä.  

Julkaisimme lokakuussa 2021 uu-
den Momentum-strategiamme.  
Momentum-strategiassa teem-
me sijoituksia alkuvaiheen ohit-
taneisiin yrittäjä- tai perhe- 
yritystaustaisiin yrityksiin, joilla 
on uskottavat kasvunäkymät, 
mahdollisuudet kehittää omis-
taja-arvoaan, ja joiden kanssa 
KPY jakaa yhteisen arvopohjan. 
Potentiaalisten osakkuusyhtiöi-
den kilpailukyky perustuu vah-
vaan osaamiseen ja asiantunte-
mukseen.

MOM E NTUM TARJ OA A
OSAK KU USYHTI Ö I LLE E N 
TU K E A K ASVA A JA 
K E H IT T YÄ

Momentum-strategiassa KPY on 
sitoutunut nykyisten omistus- 
yhtiöiden jatkuvaan kehit-
tämiseen ja lisäksi etsimme  
aktiivisesti uusia yrityksiä, joiden  

kasvua KPY voisi tulevaisuudessa 
vähemmistöomistajana tukea ja 
rahoittaa.  

– Potentiaalisen osakkuus- 
yhtiömme vuosittainen liikevaih-
to on muutamasta miljoonasta 
noin 50 miljoonaan euroon ja  
tavoitteenamme on ensivai-
heessa 20–30 prosentin omistus  
yhtiöstä. Emme aseta toimi-
alakohtaisia rajoituksia kohde- 
yhtiöille, mutta etsimme vahvaan 
osaamiseen perustuvia yrityksiä, 
jolla on uskottava kasvun näky-
mä ja potentiaali arvonnousulle, 
KPY-konsernin tuore sijoitus- 
johtaja Kirsi Huusko avaa. 

Tulevissa osakkuusyhtiöis-
sämme aiemmat omistajat voivat 
jatkaa vahvasti mukana yrityk-
sensä kehittämisessä, ja asetam-
me yhdessä pitkän tähtäimen 
tavoitteet heidän kanssaan. 

– Uskomme, että tällaiselle 
kumppanuudelle on kysyntää  
kasvuhakuisissa yrityksissä. 
Momentum-strategia on otettu  

hyvin vastaan ja näyttää siltä, 
että kumppanuus KPY:n kanssa 
kiinnostaa useita kasvuyhtiöitä, 
Huusko jatkaa.

NÄK Y VÄ Ä T YÖTÄ 
M O M E N T U M - S T R AT E G I A N 
E D I STÄ M I S E KS I

Toteutuessaan listautuminen 
edistäisi yhtiön strategista  
uudistumista ja tukisi erityisesti  

Momentum-strategiamme  
toteuttamista.  

KPY nimitti myös joulukuussa  
2021 Huuskon johtamaan KPY- 
konsernin omistussalkun kasvat-
tamista. Hän aloitti helmikuussa  
2022 tehtävässään ja etsi i  
Momentum-strategian mukai-
sesti uusia omistuskohteita koti- 
maisesta yrityskentästä. 

Ensimmäinen Momentum- 
strategian omistuskohde toteu-
tettiin Huuskon johdolla huhti-
kuussa 2022 KPY:n sijoittaessa 
kuopiolaiseen Osuma Henkilöstö- 
palvelut Oy:hyn vajaan 30 pro-
sentin omistusosuudella. 

               Jatkuu seuraavalla sivulla →

KIRSI HUUSKO

M O M E N T U M - S T R A T E G I A

”Momentum-strategia 
on otettu hyvin  

vastaan ja näyttää siltä, 
että kumppanuus KPY:n 

kanssa kiinnostaa  
useita kasvuyhtiöitä.

KIRSI HUUSKO

”Potentiaalisten 
osakkuusyhtiöiden 

kilpailukyky perustuu 
vahvaan osaamiseen ja 

asiantuntemukseen.
KIRSI HUUSKO
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M O M E N T U M - S T R A T E G I A

Tähtäimessä on pitkäaikainen kumppanuus, jossa 
KPY tuo yhtiön tueksi osaamista ja pääomia kasvuun.  

Osuma on vuonna 2017 perustettu, yli 12  
miljoonan euron liikevaihtoa tekevä ja noin 700–750 
henkilöä kuukausittain työllistävä henkilöstövuok-
rauksen ja suorarekrytoinnin arvostettu kumppani. 

Yrityksen asiakkaat toimivat laajasti eri toimialoilla 
esimerkiksi rakennus- ja teknologiateollisuudessa 
sekä ravintola-alalla. Osuman tavoitteena on tuplata 
liikevaihtonsa vuoteen 2025 mennessä kannattavuus 
säilyttäen, ja tähtäimessä on yhä vahvempi jalansija 
markkinoista eri puolilla Suomea.  

– Osuma sopii erinomaisesti KPY:n Momentum- 
strategiaan, sillä yhtiö on toimintansa vakiinnutta-
nut, kannattava kasvuyritys, jonka omistajat ovat 
sitoutuneita yrityksensä kehittämiseen, kommentoi 
Huusko ensimmäistä Momentum-sijoitusta. 

MOME NTUM -STR ATEGIA TÄHTÄ Ä OMISTAJA- 
ARVO N TUOT TA M I S E E N

KPY:lle omistaminen tarkoittaa omistautumista.  
Vahvuutemme omistajana on rohkeus etsiä uusia 
mahdollisuuksia ja kiinnostavia yrityksiä sekä kehit-
tää niitä pitkäjänteisesti yhdessä muiden omistajien 
ja johdon kanssa ilman tarvetta asettaa ennakkoon 
määriteltyä exit-tavoitetta. Jos tunnistamme mah-
dollisuuden, saatamme yhtiöitä myös keskustele-
maan yhdessä, mikä voi luoda kiinnostavia syner-
giamahdollisuuksia tytär- ja osakkuusyhtiöillemme. 

– Tähtäämme jatkuvaan ja kestävään arvonnou-
suun ja sitäkin kautta siihen, että KPY maksaa myös 
tulevaisuudessa kilpailukykyistä osuuskorkoa  
omistajilleen, Huusko päättää. 

”Osuma sopii erinomaisesti KPY:n  
Momentum-strategiaan, sillä yhtiö on 

toimintansa vakiinnuttanut, kannattava 
kasvuyritys, jonka omistajat ovat  

sitoutuneita yrityksensä  
kehittämiseen.

KIRSI HUUSKO

”KPY:lle omistaminen tarkoittaa 
omistautumista. Vahvuutenamme 
omistajana on rohkeus etsiä uusia 

mahdollisuuksia ja kiinnostavia  
yrityksiä sekä kehittää niitä  

pitkäjänteisesti.
KIRSI HUUSKO
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Liity mukaan 
maksuttomaan 
KPY:n Sisäpiiriin!
Osuuskunta KPY:n osuuksien omistajana 

olet osa tärkeää ja merkittävää sidos-

ryhmäämme, josta haluamme huolehtia 

ja pitää kiinni. 

O lemme kehittäneet KPY:n osuuksien omis-
tajille maksuttoman etuohjelman, jonka 
nimesimme Sisäpiiriksi. Se on monipuo-

linen verkossa ja mobiilina toimiva etuohjelma, 
jonka alennukset ovat huomattavia.

REILUT ALENNUKSET SISÄPIIRILÄISILLE

Sisäpiiriläisenä voit hyödyntää monia paikallisia ja 
valtakunnallisia etuja ja palveluja. Niitä löytyy niin 
kotiin, vapaa-aikaan, matkailuun, hyvin vointiin kuin 
autoiluunkin.

Tarjoamme myös kuukausittain vaihtuvia, ajan-
kohtaisia kampanjoita. 

MITEN EDUT TOIMIVAT?

Suurin osa eduista toimii alennuskoodilla eduntar-
joajan verkkokaupassa. Koodit löydät ohjelman etu-
korteista. Lisäksi käytössäsi on henkilökohtainen 
mobiilijäsenkortti, joka käy erikseen mainituissa 
liikkeissä ja ravintoloissa. 

Mitä kaikkea hienoa Sisäpiiri sisältää, sitä pääset 
katsomaan rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi 
ja kirjautumalla Sisäpiiriin saamillasi tunnuksilla.  

Jatkossa saat säännöllisesti sähköpostilla 
kampanjakirjeen, josta löydät ajankohtaisia etuja. 

 1
1

SISÄPIIRI
PÄHKINÄN-
KUORESSA
Monipuolinen verkossa ja mobiilina toimiva 
etuohjelma, johon voivat liittyä: 

– KPY:n osuuden omistajat
– KPY-konsernin työntekijät
– KPY Novapoliksen toimitiloissa

työskentelevät

Liittymisohjeet löydät postitse lähetetystä 
omistajatiedotteesta.

Lisätietoa sivuilta www.kpy.fi

SISÄPIIRIETU: 

Silmäasemalta kaikki 
silmälasit -30 %

SISÄPIIRIETU: 

Risteilyt ja matkat 
Viking Linellä jopa -50 %
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V uosi 2021 oli Enfolle stra-
tegian uudistamisen 
vuosi ja syykuussa 2021 

yhtiö lanseerasi uudistetun, 
aiempaa fokusoidumman stra-
tegiansa vuosille 2022–2024. 
Strategia keskittyy digitaaliseen 
luottamukseen, dataan ja ana-
lytiikkaan sekä pilvipalveluihin, 
ja sen avulla tavoitellaan vahvaa 
kasvua tuleville vuosille.  

Datan merkityksellisyys, pil-
visiirtymä sekä tietoturvan ja 
luottamuksen vaateiden lisään-
tyminen näyttäytyvät vahvoina 
muutostrendeinä markkinoil-
la ja myös globaalissa trendi-
tarkastelussa. Sovellukset ja 
data siir tyvät perinteisistä 

konesaleista suuriin pilvipalvelui-
hin. Pilvisiirtymä luo edellytykset 
laajalle ja jopa globaalissa mit-
takaavassa toimivalle integroi-
tavuudelle. Mitä enemmän digi-
talisaatio etenee ja liiketoimintaa 
sekä prosesseja digitalisoidaan, 
sitä enemmän syntyy dataa, 
jota voidaan hyödyntää samalla 

varmistaen tietoturva ja luotta-
muksellisuus.  

– Datavetoisen liiketoiminnan 
vahva kasvupotentiaali perustuu 
digitalisaation synnyttämään da-
taan, jonka hyödyntämispoten-
tiaali liiketoiminnassa on valta-
va. Enfon uusi strategia vastaa 
edellä kuvattuihin globaaleihin 
trendeihin, jotka koskettavat 
liiketoimintaa yleisesti ja toimi-
alasta riippumatta, kertoo Enfon 
toimitusjohtaja Mikko Valorinta.  

N E L JÄ K AN NAT TAVAN 
K ASV U N K I I H DY T TÄJÄ Ä

Enfo on määritellyt vuosille 
2022–2024 neljä kannattavan 
kasvun kiihdyttäjää: työntekijä-
kokemus, toiminnan tehokkuus, 
erinomaiset palvelut ja asiakas-
tyytyväisyys.  

Enfon tavoite on olla asiakkai-
den ja työntekijöiden luotetuin 
IT-kumppani pilvipohjaisten rat-
kaisujen kehittämisessä ja yllä-
pidossa. Enfon vahvasta kyvystä 
palvella asiakkaita kertoo se, että 
92 prosenttia asiakkaista suosit-
telee Enfoa. 

– Toimimme tänä päivänä 
hybridimallilla, jonka ansiosta 
asiakkaamme saavat käyttöönsä 
entistäkin laajemmin yhtiömme 
resursseja ja erikoisosaamista 
projektien tarpeiden mukaan 
osaajiemme kotipaikasta riippu-
matta, kertoo Valorinta. 

Enfo tarjoaa henkilöstölleen 
mielenkiintoisia ja haastavia työ-
tehtäviä monimuotoisessa työ-

yhteisössä, jossa on mahdolli-
suus kehittää osaamistaan. Työ-
hyvinvointia lunastetaan joka 
päivä ja työtä sen ylläpitämi-
seksi ja parantamiseksi tehdään 
jatkuvasti. 

To iminnan tehokuuden 
osalta tehdyt organisatoriset 
muutokset, prosessien hiomi-
nen ja työskentelyajan keskit-
täminen mahdollisimman puh-
taasti asiakastyöhön tuottavat 
tulosta toiminnan tehokkuuteen. 
Erinomaisia palveluja Enfossa 
varmistetaan jatkuvalla tarjoa-
man kehittämisellä ja tulevaisuu-
teen katsovalla ajattelulla. 

KPY omistaa Enfosta 86 %. 

Enfon uusi strategia 2022-2024 
varmistaa kasvua
Digitaalinen luottamus, data ja analytiikkaa sekä pilvipalvelut. 
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”Toimimme tänä 
päivänä hybridi-

mallilla, jonka ansiosta 
asiakkaamme saavat 
käyttöönsä entistäkin 

laajemmin yhtiön 
resursseja ja erikois-

osaamista. 
MIKKO VALORINTA

”Enfon tavoite on olla 
asiakkaiden ja työn-
tekijöiden luotetuin 
IT-kumppani pilvi-

pohjaisten ratkaisujen 
kehittämisessä ja 

ylläpidossa.
MIKKO VALORINTA

WWW.ENFO.FI

E N F O
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MIKKO VALORINTA

E N F O
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KPY Novapoliksen CoWork tarjoaa aina jotain uutta.
Se vastaa käynnissä olevaan työn muutokseen sekä
vaihtelun ja yhteisön kaipuuseen Kuopiossa.

C O W O R K

T iedätkö sen innostuksen 
tunteen, kun saavut kieh-
tovaan ja eloisaan tilaan? 

Mieti, millaista sellaisessa on 
tehdä töitä. Kaikki työ ei ole enää 
paikasta riippuvaista tai lopu 
tiettyyn kellonlyömään. 

Perinteinen tapa tehdä töitä 
on murroksessa. 

T YÖ PI STE E I  E NÄ Ä O LE 
PI STE

Vaikka teknologia on vauhditta-
nut muutosta, on ajatus kyte-
nyt pitkään. Yhä useampi näkee 
työn tiiviinä osana itseä ja arkea. 
Emme erottele enää työ- ja arki-
minää, vaan määritämme itse 
miten ja missä teemme työmme. 

2020-luvulla työn ympärille 
kaivataan eloisuutta ja estetiik-
kaa. Tekipä töitä missä tahansa, 
työtilojen tulee olla toimivia, ja 
ennen kaikkea viihtyisiä. Luon-
nonvalo, siisteys, kasvit, lämpö 
ja luonnonläheiset elementit 
herättelevät luovuutta ja antavat 
energiaa. 

Työpäivän parhaat puolet 
yhdistyvät Novapolis CoWor-
kissa. Nimensä mukaisesti siellä 
kohdataan ihmisiä, vaihdetaan 
ajatuksia sekä inspiroidutaan 

toimivista työtiloista ja herkulli-
sista palveluista.

T YÖ N U US I AI K A O N 
ALK AN UT

Kuopion kasvavassa Savilah-
dessa sijaitseva KPY Novapolis 
on mukana tukemassa jousta-
vaa hybridityötä ja uudistamas-
sa työpäiväkokemusta. Yhteisön 
kohtauspaikaksi ja työn murroksen 

veturiksi on nyt avattu CoWork, 
jossa vaihtelu, elämykset ja 
yhteisöllisyys muuttuvat todeksi.

CoWork edustaa uuden ajan 
työpäiväkokemusta, jossa arki on 
ennen kaikkea eloisaa ja eteen-
päin työntävää eikä koskaan 
yksinäistä.

CoWork on virkistävä vaihto-
ehto työmatkalaiselle, pendelöi-
jälle tai yksinyrittäjälle. Etenkin 
pandemian ajettua meitä yksin 

työskentelyyn, tuo CoWork pal-
jon kaivattua yhteisöllisyyttä 
kotitoimiston rinnalle tai muu-
ten vain vaihtelua päivään. Sen 
avulla myös yritykset tarjoavat 
tekijöilleen monipuolista työn-
teon mallia.

”CoWork edustaa 
uuden ajan työpäivä-

kokemusta, jossa arki on 
ennen kaikkea eloisaa ja 

eteenpäin työntävää.
SILJA HUHTINIEMI

TUTUSTUM I STARJ OUS S I N U LLE
K PY: N OM I STAJA

Haluamme tarjota ilmaisen CoWork-

päiväpassin 500:lle ensimmäiselle KPY:n 

omistajalle koodilla: KPYOmistaja2022

Ilmoita koodi Novapoliksen Microkadun 

M-osan aulapalveluun saapumisen yhteydessä 

ja saat kulkuavaimen CoWork-alueelle. 

Lisätietoa: www.novapolis.fi/cowork

PATRICIA KUORTTI VIIHTYY COWORKISSA TYÖSKENNELLEN PARI PÄIVÄÄ VIIKOSSA.

Novapolis CoWork
tuo elämän takaisin
työelämään
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E D U S T A J I S T O N  V A A L I T

LAURA MERILUOTO JA ALEKSI ESKELINENPATRICIA KUORTTI VIIHTYY COWORKISSA TYÖSKENNELLEN PARI PÄIVÄÄ VIIKOSSA.

E nsimmäistä kolmivuotis-
kauttaan KPY:n edusta-
jistossa mukana olevien 

Laura Meriluodon ja Aleksi 
Eskelisen mukaan KPY:n edus-
tajistossa he ovat mainiolla nä-
köalapaikalla maakunnan elin-

keinoelämään ja elinvoiman 
luomiseen. KPY on moniala- 
konserni, joten edustajistossa 
saa myös mittavaa talouselämän 
kokemusta. 

– KPY:n edustajistossa on jä-
seniä monelta eri toimialalta ja 
useista ikäryhmistä, joten siellä 
on hyvä verkostoitumismahdol-
lisuus, Laura lisää. 

AITI O PAI K K A M A AKU N NAN 
K E H IT TÄ M I S E E N

Laura ja Aleksi pitävät myös tär-
keänä sitä, että edustajistossa 

pääsee näkemään aitopaikalta 
maakunnan kehittämistä.  

Kolmen vuoden aikana KPY- 
konsernissa on tapahtunut pal-
jon muutoksia, eikä muutosvauh-
ti ole ainakaan hiipumassa, he 
toteavat. 

– Edustajiston puheenjoh-
tajilla on läsnäolo-oikeus KPY:n 
hallituksen kokouksissa. Olen 
siis päässyt aidosti mukaan KPY- 
konsernin toimintaan, Aleksi  
kertoo. 

Jokainen KPY:n osuuden  
omistaja voi ilmoittautua ehdok-
kaaksi. 

E DUSTAJ I STOS SA VO IT 
VAI KUT TA A

KPY on yhtiömuodoltaan osuus-
kunta ja edustajisto on sen ylin 
päättävä elin. Edustajiston kautta 
omistajat voivat osallistua osuus-
kunnan ohjaukseen ja valvon-
taan. 

KPY:n edustajistossa on 30 
edustajaa ja heidät valitaan  
kuuden tilikauden ajaksi. 

Edustajistosta puolet on 
erovuorossa joka kolmas vuosi. 
Tämä vuosi on jälleen vaalivuosi. 
KPY:n omistajana voit vaikuttaa,  

mihin suuntaan haluat yhtiötä 
kehittää:
1) sinulla on mahdollisuus aset-
tua ehdolle tulevissa vaaleissa 
2) sinulla on äänioikeus tulevissa 
vaaleissa. 

Edustajiston rooli on ollut 
merkittävä KPY:n rakennemuu-
toksessa ja maakunnallisen pai-
noarvon sekä omistaja-arvon 
kasvattamisessa. 

KPY:n edustajistossa
voit vaikuttaa päätöksiin
Tänä vuonna avautuu taas mahdollisuus päästä mukaan 
yhden Itä-Suomen suurimman elinkeinoelämän vaikuttajan 
päätöksentekoon, kun KPY:lle valitaan uusi edustajisto. 

”Edustajistossa aukeaa 
hyvät verkostoitumis- 
mahdollisuudet, sillä  
jäseniä on eri toimi- 
aloilta ja ikäryhmistä.

LAURA MERILUOTO

”Edustajistossa  
pääsee aidosti mukaan 

KPY-konsernin  
toimintaan.
ALEKSI ESKELINEN

K PY: N E DUSTAJ I STO N VA ALIT  
PI D ETÄ ÄN LO PPUSYKSYLL Ä 2 0 2 2

Kesäkuussa saat www.kpy.fi -sivustolta lisätietoa 

vaaliajasta, ehdokkaaksi asettautumisesta ja 

äänioikeudesta. Lisätietoja myös: 

leena.koistinen@kpy.fi tai KPY:n vaihdenumerosta 

017 369 7800. Julkaisemme elokuussa vaali-

ilmoituksen myös Savon Sanomissa.

Seuraa vaali-ilmoitteluamme ja tule ehdokkaaksi! 

O
SUUSKUNTA KPY 

E
D

U

S TA J I S T O N  V A A
L I T
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L I I K E - E L Ä M Ä N V O I M A A

Arvostamme juuriamme ja kutsumme yhdessä tekemiseen! 

Lähes 140 vuoden kokemuksella voimme todeta, että ihmisten 
välinen yhteys ja menestys kulkevat käsi kädessä. Yhteistyössä, 
kohtaamisissa ja osaamisessa on voimaa. KPY kantaa nimessään 

osuuskunnan syntytarinaa yhteyksien rakentajana. 

Tänä päivänä rakennamme pohjaa modernille yhteiskunnalle,  
uudelle tavalle tehdä työtä sekä Kuopion ja koko Suomen  
menestykselle. Meillä on yli satavuotinen into ja osaaminen luoda  
jatkuvaa liike-elämänvoimaa. Olemme aktiivinen ekosysteemien  
ja omistusyhtiöidemme kehittäjä. Toimintamme kasvattaa  

omistaja-arvoa ja luo elinvoimaa koko Suomeen. 

Näistä juurista ja tästä mielentilasta syntyy yhteinen halu  
ylläpitää kasvualustaamme sekä lisätä sen elinvoimaa ja kilpailu-
kykyä. Tahto rakentaa yhteistyötä ja uusia yhteyksiä. Into luoda 

jatkuvaa liike-elämänvoimaa.

W W W . K P Y . F I


