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PUHELINOSUUSKUNTA IPY:N OMISTAJAPOLITIIKKA 
 
1. Taustaa 
 
Puhelinosuuskunta IPY:n (jäljempänä ”osuuskunta”) merkittävin omistus (34 %) on Kainuun Puhe-
linosuuskunnan (KPO) kanssa yhdessä 1.1.2011 perustetussa osakeyhtiö Kaisanet Oy:ssä.  Toimin-
taamme Kaisanet Oy:ssä ohjaa toisen omistajan (KPO) kanssa tehty osakassopimus. 
Muut omistukset ovat sijoituksellisia vähemmistöomistuksia pääasiassa valtakunnallisissa suoma-
laisissa liiketoimintayhtiöissä. 
 
2. Omistajapolitiikan periaatteet ja tavoitteet 
 
Omistajapolitiikan tavoitteena on edesauttaa osuuskunnan toiminnan tavoitteiden toteutumista, 
kestävien arvojen toteuttamista, hyvää omistajaohjausta sekä tuloksellista sijoitusstrategiaa. 
Omistajapolitiikka ja siihen tulevat muutokset vahvistetaan varsinaisessa osuuskunnan kokoukses-
sa. 
  
3. Toiminnan tavoitteet 
  
Osuuskunnan toimialana on tukea jäsentensä taloudenpitoa ja elinkeinoa harjoittamalla ICT-
toimintaa sekä sitä tukevaa muuta liiketoimintaa, arvopapereiden omistamista, arvopaperikaup-
paa, kiinteistöjen omistamista ja vuokraamista, rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa, teollista ja 
muuta liiketoimintaa sekä yrityskauppavälitystä.  Osuuskunta voi harjoittaa toimintaansa joko suo-
raan tai tytär- tai osakkuusyhtiöitä käyttäen.  Osuuskunnan palveluja saavat käyttää hyväkseen 
muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. 
 
Osuuskunnan toiminnan tavoitteena on omistaja-arvon kasvattaminen toimimalla pitkäaikaisena 
omistajana ja sijoittajana ensisijaisesti Pohjois-Savossa. 
Osuuskunnan toisena tavoitteena on tarjota jäsenilleen etuja omistamiensa osakkuusyhtiöiden 
palveluista (esim. Kaisanet Oy). 
Osuuskunta voi jakaa tarvittaessa harkinnan mukaan osuuspääomankorkoa jäsenilleen. 
 
4. Arvot  
 
Osuuskunnan toiminnassa noudatetaan seuraavia arvoja:  
- Tuloksellisuus:  Osuuskunta pyrkii toiminnallaan kasvattamaan omistaja-arvoa;  
- Pitkäjänteisyys, luotettavuus ja vastuullisuus:  Osuuskunta on mukana kehittämässä omistami-
ensa osakkuusyhtiöiden liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Osuuskunta on luotettava kump-
pani ja vastuullinen toimija yhteiskunnassa. 
- Alueellisuus:  Osuuskunta pyrkii toiminnallaan vahvistamaan toimialueensa elinkeinotoimintaa ja 
sen kehittymistä, kun se on omistaja-arvon kasvattamisen näkökulmasta perusteltua. 
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5. Omistajaohjaus  
           
Osuuskunta osallistuu omistamiensa yhtiöiden päätöksentekoon tarpeen mukaan yhtiökokouksis-
sa sekä merkittävimpien omistusyritysten osalta myös hallitustyöskentelyssä.  
Osuuskunta harjoittaa aktiivista omistajapolitiikkaa keskustelemalla omistamiensa yhtiöiden halli-
tusten ja toimivan johdon kanssa keskeisistä liiketoimintaan vaikuttavista seikoista 
Omistajaohjauksella pyritään turvaamaan omistettujen yhtiöiden kilpailukykyä. 
  
6. Sijoitusstrategia 
 
Sijoitusstrategian peruslinjaukset ovat seuraavat:  
 
Sijoitusvarallisuus pyritään sijoittamaan maltillisella riskiprofiililla. 
Sijoituksille haetaan kohtuullista tuottoa. 
Sijoituskohteen arvo pyritään säilyttämään myös inflaatio-olosuhteissa. 
Sijoituspäätökset tehdään tapauskohtaisesti osuuskunnan hallituksessa. 
 
Sijoitukset hajautetaan kolmeen koriin seuraavasti: Korien painoarvot ovat pitkän tähtäimen suun-
taa antavia tavoitteita. 
 
A. Omistukset muissa osakeyhtiöissä 
Tavoiteosuus 35 % sijoituspääomasta. 
Sijoitukset listaamattomissa ja listatuissa yrityksissä ensisijaisesti Pohjois-Savossa, joissa osuuskun-
ta toimii rahoittajana. Tarkoituksena on pitkäaikainen sijoittaminen vakiintuneen markkina-
aseman saavuttaneiden kasvuhakuisten yrityksien sukupolvenvaihdoksien ja/tai kasvua tukevien 
merkittävien investointien järjestelyihin. 
 
B. Omistukset kiinteistöyhtiöissä  
Tavoiteosuus 35 % sijoituspääomasta. 
Sijoitukset suunnataan kiinteistöihin ja muuhun kiinteän luontoiseen omaisuuteen ensisijaisesti 
Pohjois-Savossa. Tarkoituksena on pitkäaikainen sijoittaminen vakiintuneen markkina-aseman 
saavuttaneiden kasvuhakuisten yrityksien sukupolvenvaihdoksien ja/tai kasvua tukevien merkittä-
vien investointien järjestelyihin.  
 
C. Finanssisijoitukset  
Tavoiteosuus vähintään 30 % sijoituspääomasta. 
Sijoitukset voidaan tehdä korkopapereihin, talletuksiin, osakkeisiin, rahastoihin tai muihin arvopa-
pereihin tai niiden yhdistelmiin. 
 
 
Iisalmessa 13.5.2015 
 
Hallitus 


