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LIITE: Tiedote ja Osuuskunta KPY:n sääntömuutokset

OSUUSKUNTA KPY:N
OMISTAJAPALVELU
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).

OS U U S KU NTA K PY
Viestikatu 7 A, 70600 Kuopio
Puhelinvaihde: 017 369 7800, arkisin kello 9-16
Muut yhteystiedot: www.kpy.fi/yhteystiedot

PÄ ÄKIRJOITUS

Uusi strategia
konkretisoituu
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K

PY Momentum -strategiamme on päässyt vauhtiin tehtyämme ensimmäiset vähemmistösijoituksemme kuopiolaiseen henkilöstöalan yritykseen
Osuma Henkilöstöpalvelut Oy:öön sekä Leppävirralla
toimivaan lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja toimittavaan
Gebwell Oy:öön. Lisäksi KPY:stä on tulossa pörssiyhtiö
Enersense International Oyj:n yksi suurimmista omistajista, mikäli kilpailuviranomainen hyväksyy omistamamme
Voimatel Oy:n myynnin Enersenselle.
Nämä avaukset kertovat hyvin, mihin tähtäämme
KPY Momentum -strategiallamme: Olemme sitoutuneita
nykyisten omistusyhtiöidemme kannattavan kasvun kehittämiseen. Osana KPY Momentum -strategiaamme toimimme myös kasvu- ja arvoyhtiöiden aktiivisina vähemmistöomistajina. Tuomme tullessamme osaamista, leveämmät
hartiat ja vahvan kumppanuuden yrityksen kehittämiseen
ja kasvuun.
Tavoitteemme on olla uuden ajan omistaja, joka välittää
yritystensä ja ympäröivän yhteiskunnan hyvinvoinnista ja
kehityksestä. Olemme sitoutuneita siihen, että tuotamme
omistuksemme kautta sitä lisäarvoa, jota yritys tarvitsee
nostaakseen toimintaansa seuraavalle tasolle. Emme hae
omistamamme yrityksen arvonnousua lähtökohtaisesti
irtautumisten kautta, vaan haluamme sitoutua yrityksen
kasvuun pitkäjänteisesti.
Näkemyksemme mukaan nämä lähtökohdat erottavat
meitä monista muista potentiaalisista yritysten kasvun
kumppaneista ja puhuttelevat monia yrityksensä toimintaan sitoutuneita yrittäjiä. Tähtäämmekin siihen, että portfoliomme kasvaa tulevaisuudessa useilla kiinnostavilla
yhtiöillä. KPY:n kautta osuutemme omistaja pääsee välillisesti osalliseksi näihin sijoituksiin ja niiden tavoiteltuun
arvonnousuun.
KPY uudistuu juuri nyt monin eri tavoin, mikä heijastuu
myös sääntöihimme. Tämän omistajatiedotteen liitteenä
on omistajillemme jaettu tutustuttavaksi KPY:n hallituksen
ehdotus osuuskunnan sääntömuutoksista. Näitä muutoksia
tarvitaan, jotta KPY:n selvittämä mahdollinen listautuminen
Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle olisi mahdollinen. Sääntömuutoksista tekee päätöksen KPY:n edustajisto kokouksessaan lokakuussa.
Liike-elämän voimapaikat jaetaan tänä syksynä, sillä
KPY:n edustajiston vaalit lähestyvät. Jokaisella jäsenellämme on vaaleissa yksi ääni riippumatta siitä, kuinka monta
osuutta omistaa. Tämä ääni kannattaa käyttää, sillä edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa KPY:ssä. Lisätietoa vaaleista löydät tästä omistajatiedotteesta sekä kotisivuiltamme
osoitteesta www.kpy.fi.

ANSSI LEHIKOINEN
Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja

ANSSI LEHIKOINEN
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KPY MOMENTUM

OSUMA HENKILÖSTÖPALVELUT OY:N TOIMITUSJOHTAJA VILLE AUVINEN

KPY Momentum -strategia etenee

KPY on Gebwell Oy:n ja Osuma
Henkilöstöpalvelut Oy:n uusi
vähemmistöomistaja

O

sana KPY Momentum
- s t r a te g i a a K P Y o n
kuluvan vuoden aikana avautunut kasvu- ja arvoyhtiöiden vähemmistöomistajaksi. KPY:n tavoitteena on
sijoittaa jo liiketoimintansa alkuvaiheen ohittaneisiin, kannattaviin ja uskottavan kasvunäkymän omaaviin perhe- ja
yrit täjätaustaisiin yhtiöihin.
S trate g ia s s a a n K PY t ä ht ä ä
v ä h e m m i s tö o m i s t a m i e n s a

yhtiöiden kasvun ja kehityksen
edis tämiseen . Huhtikuus sa

”

Osuman ja Gebwellin
sijoitusten jälkeen
olemme asettamassamme tavoitevauhdissa
uusen KPY Momentum
-strategian
toteuttamisessa.
K IR S I H U U S KO

2022 toteutunut sijoitus Osuma Henkilöstöpalveluihin on
e n s i m m ä i n e n j a ke s ä k u u s sa 202 2 toteutunut sijoitus
Gebwell Oy :öön toinen KPY
Momentum -strategian mukainen vähemmistöomistus.
KPY on vähemmistöomistajana
Osumassa vajaan 30 prosentin
omistajuudella ja Gebwellissä
yhdessä LähiTapiolan kanssa
34 prosentin omistajuudella.

KPY MOMENTUM

saatavuus on tällä hetkellä jopa
kriittinen yritysten kasvua rajoittava haaste monilla toimialoilla.
Osuman vastuulliseen henkilöstövuokraukseen sitoutunut toimintatapa ja yhtiön aikaisempien
vuosien kannattava kasvu varmistavat sen kyvykkyyttä vastata alan haasteisiin ja nousta

”

Haluamme haastaa
perinteistä tapaa toimia
henkilöstövuokrausmarkkinassa ja saamme
KPY:n vahvan tuen
vähemmistöomistajuuden kautta.
VILLE AU VIN EN

vieläkin merkittävämmäksi toimijaksi koko Suomessa.
– Osuman kasvu viime vuosina
on ollut vahvaa ja kuukaudet
KPY:n kanssa ovat tuoneet meille lisäresursseja, joiden avulla

voimme tähdätä jatkossakin tähän suuntaan. Uskon vahvasti
teknologian ja digitalisaation
mahdollistavan ratkaisuja asiakkaiden ja henkilöstön kohtaantoongelmiin. Olemme myös nostaneet vastuullisen henkilöstövuokrauksen strategiamme
keskiöön, mikä on melko epätyypillistä toimialalla. Haluamme
haastaa perinteistä tapaa toimia
henkilöstövuokrausmarkkinassa ja saamme KPY:n vahvan tuen
vähemmistöomistajuuden kautta, kertoo Ville Auvinen, Osuma
Henkilöstöpalveluiden perustaja
ja toimitusjohtaja.
Gebwell taas tuo KPY:n omistajuuteen mielenkiintoisen toimialan energiamurroksen ytimessä.
Gebwell tavoittelee merkittävää
roolia ympäristöystävällisten ratkaisuiden tuottajana energiamurroksessa, jossa tarve uusille
fossiilittomille vaihtoehdoille on
voimakkaassa kasvussa.
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Molempien yhtiöiden kanssa
KPY tähtää pitkäaikaiseen ja
kehittyvään kumppanuuteen.
– Osuman ja Gebwellin
sijoitusten jälkeen olemme
asettamassamme tavoitevauhdissa uuden KPY Momentum
-strategian toteuttamisessa.
Haemme jatkossakin pitkäjänteisen kotimaisen omistajuuden
ajatuksella KPY:hyn laadukkaita
ja erinomaisella kasvupolulla
olevia yhtiöitä, joiden kasvua ja
menestystä voimme tukea. Vaikka nyt molempien sijoitustemme
kotipaikka on Savossa, tulemme
jatkossa etsimään kasvuyrityksiä
valtakunnallisesti, kertoo Kirsi
Huusko, KPY:n sijoitusjohtaja.
Ensimmäinen KPY Momentum -strategian sijoitus Osuma
Henkilöstöpalvelut aikoo tuplata yli 12 miljoonan liikevaihtonsa vuoteen 2025 mennessä ja
vahvistaa jalansijaansa henkilöstövuokrausalan markkinassa
eri puolilla Suomea. Osaajien

Jatkuu seuraavalla sivulla →

GEBWELL OY:N PERUSTAJA TIMO HULKKONEN

KPY MOMENTUM

Yhtiöllä on vahva kasvun, kannattavuuden ja kansainvälistymisen strategia, johon KPY tuo
resursseja ja osaamista muun
muassa hallitustyöskentelyn
ja verkostonsa kautta. Yhtiön
etsiessä vähemmistöomistajaa
korostui etenkin kotimaisuus
ja paikalliset pohjoissavolaiset
arvot.

”

Olemme tyytyväisiä
saatuamme KPY:n
vähemmistöomistajaksemme ja tuomaan
meille leveämmät
hartiat tulevaisuuteen.
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T IMO H U LKKONE N

– Me Gebwellillä etsimme pääomasijoittajista poikkeavaa,
kotimaiset arvot omaavaa sijoittajaa takaamaan yrityksen
sukupolvenvaihdoksen ja tuomaan laajempaa näkökulmaa
omistajatahon asiantuntemuksen kautta. Maailmanlaajuinen
energiakriisi ja ilmastonmuutos
ajavat vahvasti tarvetta Gebwellin tarjoamille innovatiivisille

ratkaisuille jopa globaalissa kontekstissä. Olemme tyytyväisiä
saatuamme KPY:n vähemmistöomistajaksemme ja tuomaan
meille leveämmät hartiat tulevaisuuteen, kertoo Timo Hulkkonen,
Gebwell Oy:n perustaja.
KPY on Osuman ja Gebwellin
aktiivinen vähemmistöomistaja,
joka tuo KPY Momentum -strategian mukaisesti molemmille
yhtiöille tullessaan osaamista,
resursseja ja vahvan kumppanuuden yrityksen kehittämiseen
ja kasvuun.
– Näemme KPY:ssä molempien yhtiöiden toiminnan merkit tävänä ja tulevaisuuteen
katsovana omien toimialojensa
edelläkävijöinä; Osuman eri toimialoilla nähtävän osaajapulan
ja Gebwellin globaalisti koskettavan energiatoimialan murroksen ratkaisijoina. Konkreettisesti
ihmisten näkökulmasta Osuma
tarjoaa helppoa mahdollisuutta
tehdä töitä vaihtelevissa projekteissa tai esimerkiksi eläkkeellä
tai opiskellessa juuri omaan
elämäntilanteeseen sopivasti.
Gebwell esimerkiksi puolestaan
mahdollistaa asunto-osake-

yhtiöiden sekä yrityskiinteistöjen
lämmityskustannuksien maltillistamisen kallistuvan sähkön
tilanteessa.

”

Näemme KPY:ssä
molempien yhtiöiden
toiminnan merkittävänä
ja tulevaisuuteen
katsovana omien toimialojensa edelläkävijöinä.
Voisi todeta, että
Osuma ja Gebwell ovat
muuttamassa maailmaa
kärkiosaamisen ja
-ratkaisujen kautta.
K IR S I H U U S KO

Voisi todeta, että Osuma ja Gebwell ovat muuttamassa maailmaa
kärkiosaamisen ja -ratkaisujen
kautta, summaa Huusko Osuman ja Gebwellin rooleja toimialoillaan.
Lisätietoja:
Kirsi Huusko
sijoitusjohtaja, KPY-konserni
Puh: 040 355 6629
kirsi.huusko@kpy.fi

G E B W E L L - KO H T I P U H TA A M PA A
T U L E VA I S U U T TA

O S U M A - VAS T U U L L I S E N
T YÖ S U H T E E N P U O L E S TA

• Suunnittelee, valmistaa ja kokoonpanee

• Uudistaa henkilöstövuokrausalaa kohti

ratkaisuja lämmitykseen ja jäähdytykseen,

osaajaa arvostavampaa toimintaa.

ydintuotteina lämpöpumppuratkaisut ja
kaukolämmönjakokeskukset.

• Alan suurimpia toimijoita Itä-Suomessa,
palvelee monia eri ammattialoja ja kaiken

• Päämarkkina on Suomessa, toimii lisäksi

kokoisia yrityksiä ympäri Suomen.

Puolan ja Ruotsin markkinoilla.
• Työllistää kuukausittain noin 750 ammat• Liikevaihto vuonna 2021 yli 40 miljoonaa
euroa, henkilöstömäärä 270 ja yhtiön
toiminta käynnistynyt vuonna 2006.

tilaista, perustettu vuonna 2016.

E D U S TA J I S T O N O
VA
SA
U LMI T
A

KPY:n edustajiston vaalissa voi äänestää sähköisesti

ja edustajisto on sen ylin päättävä elin.
Edustajiston kautta jäsenet voivat
osallistua osuuskunnan ohjaukseen ja

KPY:n edustajistossa
pääsee näkemään
aitiopaikalta maakunnan kehittämistä.

valvontaan.

E DUSTAJI STON JÄS ENET K ERTOVAT

kolmas vuosi.

JÄ S E N E N Ä VO I T
VA I K U T TA A

KPY:n edustajistossa on 30 edustajaa ja
heidät valitaan kuuden tilikauden ajaksi.
Edustajistosta puolet on erovuorossa joka

KPY:n edustajiston vaali pidetään
6.-27.10.2022. Voit äänestää joko sähköisesti tai postin välityksellä.
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KPY:n jäsenenä voit vaikuttaa,
mihin suuntaan osuuskuntaa
kehitetään.
Edustajiston rooli on ollut
merkittävä KPY:n viime vuosien
rakennemuutoksessa ja maakunnallisen painoarvon sekä
omistaja-arvon kasvattamisessa.
KPY:n edustajistossa on eri
ikäisiä ihmisiä useilta eri aloilta.

ED

postiäänest ys , Osuuskunta
KPY:n vaalilautakunnan puheenjohtaja, KPY-konsernin lakiasiainjohtaja Teemu Pieviläinen kertoo.

KPY on yritysmuodoltaan osuuskunta
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KPY:n edustajistossa
aiemmista vaaleista
poiketen on jäsenillä
nyt mahdollisuus
äänestää myös
sähköisesti.

Sähköinen äänestysmahdollisuus
helpottaa myös ulkomailla asuvien äänestämistä.
Vaaliaineisto postitetaan
KPY:n jäsenille lokakuun alkupäivinä.

O

T

änä vuonna avautuu taas
mahdollisuus päästä
mukaan yhden Itä-Suomen suurimman elinkeinoelämän vaikuttajan päätöksentekoon, kun KPY:lle valitaan uusi
edustajisto.
- KPY:n edustajiston aiemmista vaaleista poiketen on jäsenillä nyt mahdollisuus äänestää
myös sähköisesti. Luonnollisesti
mukana on myös perinteinen
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KPY:N EDUSTAJISTON JÄSENET LAURA MERILUOTO JA ALEKSI ESKELINEN

SISÄPIIRI

Liity mukaan
maksuttomaan
KPY:n Sisäpiiriin!
Osuuskunta KPY:n jäsenenä olet osa
tärkeää ja merkittävää sidosryhmäämme,
josta haluamme huolehtia ja pitää kiinni.

O

lemme kehittäneet Osuuskunta KPY:n
jäsenille maksuttoman etuohjelman, jonka nimesimme Sisäpiiriksi. Se on monipuolinen verkossa ja mobiilina toimiva etuohjelma,
jonka alennukset ovat huomattavia.

SISÄPIIRI
PÄHKINÄN
KUORESSA
Monipuolinen verkossa ja mobiilina toimiva
etuohjelma, johon voivat liittyä:
ɟ Osuuskunta KPY:n jäsenet
ɟ KPY-konsernin työntekijät
ɟ KPY Novapoliksen toimitiloissa
työskentelevät
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REILUT ALENNUKSET SISÄPIIRILÄISILLE
Sisäpiiriläisenä voit hyödyntää monia paikallisia ja
valtakunnallisia etuja ja palveluja. Niitä löytyy niin
kotiin, vapaa-aikaan, matkailuun, hyvinvointiin kuin
autoiluunkin.

SISÄPIIRIETU*:

-50 % kaikista OnniBus
matkoista
Tarjoamme myös kuukausittain vaihtuvia, ajankohtaisia kampanjoita.
MITEN EDUT TOIMIVAT?
Suurin osa eduista toimii alennuskoodilla eduntarjoajan verkkokaupassa. Koodit löydät ohjelman etukorteista. Lisäksi käytössäsi on henkilökohtainen
mobiilijäsenkortti, joka käy erikseen mainituissa
liikkeissä ja ravintoloissa.

SISÄPIIRIETU*:

Kuopion Saanan Sauna
& Spa 13 € / hlö
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.
*Edut voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

Liittymisohjeet löydät postitse lähetetystä
omistajatiedotteesta.
Lisätietoa sivuilta www.kpy.fi

