
1

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSIKIRJA 2018

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSIKIRJA 2018



2

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSIKIRJA 2018



3

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSIKIRJA 2018

Toimitusjohtajan katsaus ......................................................................................................... 4

Avaintietoja ................................................................................................................................... 6

Rakennushankkeet ..................................................................................................................... 7

 Uudiskohteet ja perusparannukset .............................................................................. 7

 Ylläpito ja korjaukset .......................................................................................................... 7

 Kestävä kehitys .................................................................................................................... 8

Rahoitus ......................................................................................................................................... 9

Tilastotietoa ................................................................................................................................10

Asunnon hakijat ja vuokraajat ..............................................................................................13

Asukkaat ......................................................................................................................................14

 Asunnon hakijat ja toteutuneet vuokrasopimukset ...............................................14

 Yhteisöllisyys ja asukastoiminta ..................................................................................14

 Asukasdemokratia ............................................................................................................14

 Tapahtumatoimikunta tuo kaikki asukkaat yhteen ................................................15

Viestintä ja sidostyhmäsuhteet.............................................................................................16

Henkilöstö ....................................................................................................................................16

Parasta palvelua asiakkaille - Turun Ylioppilaskyläsäätiön palvelulupaus ...........17

Riskit ja epävarmuustekijät sekä arvio todennäköisestä kehityksestä ...................18

Hallinto ..........................................................................................................................................19

Hallitus ..........................................................................................................................................20

 Luottamustoimet ...............................................................................................................20

 Tilintarkastajat ...................................................................................................................20

 Hallinto ..................................................................................................................................20

Tase ...............................................................................................................................................21

Tuloslaskelma ............................................................................................................................23

Rahoituslaskelma ......................................................................................................................24

SISÄLLYS



4

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSIKIRJA 2018

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Turun Ylioppilaskyläsäätiö on perustettu vuonna 1966. Säätiön sääntöjen mukaan 
sen päätarkoituksena on huolehtia Turun seudulla peruskoulun jälkeisissä oppilai-
toksissa opiskelevien ja opintojaan jatkavien vuokra-asuntojen saamisesta. Tämän 
lisäksi säätiön tarkoituksena on huolehtia valmistuneiden ja muiden nuorten sekä 
ulkomaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasun-
tojen saamisesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii ja rakentaa varojensa mukaan 
sopivasti sijoitettuja ja kohtuuhintaisia kiinteistöjä ja asuntoja kaikkine tarpeel-
lisine lisätiloineen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö rakentaa toimintapii-
rinsä alueelle opiskelija-asuntoja ja tarvittaessa muitakin rakennuksia, omistaa 
asunto-osakkeita ja kiinteistöjä, huolehtii maa-alueiden varaamisesta toiminnan 
kohderyhmän tulevaa tarvetta varten, ylläpitää säätiön toimintapiiriin liittyneiden 
opiskelijayhdistysten hallinnon tiloja ja opiskelijoiden vapaa-ajan viettoon tarkoi-
tettuja tiloja ja kehittää asuntoalueiden viihtyvyyden vaatimia palvelumuotoja sekä 
toimii muullakin tavoin sen toimipiiriin kuuluvien henkilöiden sosiaalisten ja talou-
dellisten edellytysten parantamiseksi.

Turun kasvavasta väkiluvusta runsas viidennes on opiskelijoita, joista vajaalle 
viidennekselle Turun Ylioppilaskyläsäätiö TYS tarjoaa asunnon. Tämä viidesosan 
sääntö on riittävän tarkka muistisäännöksi. Vuokralla asumisen suosio on kas-
vanut tasaisesti suurimmissa kaupungeissa, myös Turussa. Taloustutkimuksen 
toteuttamassa turkulaisia vuokranantajia koskevassa Turku Tänään 2018 -ky-
selyssä lähes 550 15-79-vuotiasta Turusta, Raisiosta, Naantalista, Kaarinasta 
ja Liedosta arvioivat TYS:n tunnetuimmaksi Turun alueen kymmenestä vuokra-
nantajasta. Kyselyssä asumiskustannukset arvioitiin tärkeimmäksi tekijäksi vuok-
ra-asuntoa valittaessa ja TYS miellettiin edullisimmaksi. Lisäksi TYS vei kärkisijan 
kysyttäessä, kuinka todennäköisesti suosittelisit vuokranantajaa ystävälle tai tut-
tavalle.

TYS hyödyntää ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) tukimuotoja voi-
dakseen tuottaa opiskelijoille kohtuuhintaisia koteja. Tuorein kohde on Aitiopaikka, 
joka kelpaa esimerkiksi siitä, miten vuokra-asuminen ja opiskelijan vuokra-asu-
minen voi olla laadukasta ja kohtuuhintaista. Säätiö peruskorjaa ja ylläpitää myös 
vanhaa kiinteistökantaa. Tarvittaessa voimme myös luopua joistain kohteista, millä 
voimme osaltaan edesauttaa mm. vuokra-asuntotarjonnan kokonaiskehitystä. Tä-

män lisäksi kasvatamme asuntokantaa edelleen. Tavoittelemme tuhannen uuden 
opiskelija-asunnon rakentamista kaudella 2018–2022. Tästä juuri valmistuneen 
Aitiopaikan osuus on runsaat 250 asuntoa ja valmisteltavana olevan, Ylioppilasky-
län länsipuolelle tulevan Tyyssija-hankkeen hieman alle 200. Seuraavana uudis-
kohteena on Ylioppilaskylän itälaidalle tuleva Kylänkulma, jonka kaavoitus etenee 
kuluvana vuonna ja johon suunnitellaan tulevan runsaat 350 asuntoa.

TYS on mukana Turun kaupungin käynnistämässä Kuntalaisten energiakäänne 
-hankkeessa, joka on osa yhdessä Sitran kanssa toteutettavaa kestävän kehi-
tyksen kumppanuutta. Hankkeen tavoitteena on käynnistää kannustavia tapoja 
yrityksille, yhteisöille ja kuntalaisille osallistua koko Turun ilmastotalkoisiin ja 
vauhdittaa seudun energiakäännettä. TYS haluaa tarkastella asuntokohteidensa 
kokonaisenergiataloudellisuutta, ja esimerkiksi uudiskohteissa toteuttaa innova-
tiivisia energiaratkaisuja. 

Säätiössä on meneillään digitalisaatiohankkeita palvelujen ja toimintatapojen suju-
voittamiseksi. Robotiikan mahdollisuuksia selvitetään. TYS suunnittelee ottavansa 
käyttöön keväällä 2019 chattibotin palvelemaan asiakkaita tilanteissa ja aikoina, 
jolloin se on suurimmaksi hyödyksi esim. nopeutensa tai erehtymättömyytensä 
perusteella. TYS:n nettisivut ja intranet uudistetaan kuluvan kevään aikana.

Vuoden 2018 alussa julkistettujen palvelulupausten toteutumisen seurannan avul-
la saadaan arvokasta tietoa säätiön palveluiden toimivuudesta.

Säätiön toimitusjohtaja vaihtui kesällä 2018 Kalervo Haverisen jäätyä eläkkeelle. 
Uutena toimitusjohtajana aloitti Risto Siilos.

Turun Ylioppilaskyläsäätiön 52. toimintavuoden toiminnallinen ja talouden tulos oli 
ennakoidun mukainen. Säätiön kokonaistuotot olivat tilikaudella noin 26,7 M€. Ta-
seen loppusumma oli 166,5 M€. Pitkäaikaista lainaa oli yhteensä 126,9 M€. Turun 
kaupunki ja säätiö sopivat noin 7,6 M€:n määräisen, helmikuussa 2019 eräänty-
neen velkojenjärjestelysopimuksen korvaamisesta uudella, saman määräisellä 
korollisella lainalla Turun kaupungilta. Säätiö ei tehnyt vuokrankorotuksia vuodelle 
2018 eikä myöskään vuodelle 2019 ole tehty vuokrankorotuksia. Säätiö jatkaa 
päivitetyn strategian toimeenpanoa.



5

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSIKIRJA 2018

TYS haluaa tarkastella asuntokohteidensa 
kokonaisenergiataloudellisuutta, ja 
esimerkiksi uudiskohteissa toteuttaa 
innovatiivisia energiaratkaisuja. 
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KIINTEISTÖJEN 
TUOTOT YHT.

LAINAKANTA

ASUNTOALA

ASUNTOVUOKRA-
TUOTOT

INVESTOINNIT

HUONEISTOJA

KIINTEISTÖJEN 
KORJAUKSIIN

HOITOKULUT

ASUNTOPAIKKOJA

KESKIMÄÄRÄINEN 
VUOKRA

RAKENNUSTEN 
MÄÄRÄ

26,7 MILJ. € 

126,9 MILJ. € 

176 030 m2

25,7 MILJ. €

13,5 MILJ. €

4 726 KPL

5,4 MILJ. €

8,2 €/m2/KK

6 812 KPL

12,50 € / m2 / KK

199 KPL

(26,5 MILJ. €)

(110,2 MILJ. €)

(176 079 m2)

(25,6 MILJ. €)

(9,6 MILJ. €)

(4 738 KPL)

(5,2 MILJ. €)

(7,8€/m2/KK)

(6 819 KPL)

(12,50 € / m2 / KK)

(202 KPL)

AVAINTIETOJA 2018
(2017)
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RAKENNUSHANKKEET

Uudiskohteet ja perusparannukset
Aitiopaikan asunnoista valmistui 190 vuodenvaihteessa 2018-2019. Työmaa jatkui 
loppujen asuntojen osalta alkuvuonna 2019. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 
on 25 M€. 

Uudiskohde Tyyssijan syksyllä 2017 alkanutta suunnittelua jatkettiin ja kilpailu-
tukseen tarvittavat suunnitelmat valmistuivat syksyllä 2018. Joulukuussa 2018 
julkaistiin kokonaisurakan tarjouspyyntö, jonka tarjousaika päättyi helmikuussa 
2019. Tarjouskilpailun voittaja ratkaistaan neuvottelumenettelyllä.

Tyyssijan pääsuunnittelijana toimi arkkitehtikilpailun voittanut SIGGE Arkkiteh-
dit Oy, rakennesuunnittelijana A-Insinöörit Suunnittelu Oy, LVIA-suunnittelijana 
LVI-Soisalo Oy ja sähkösuunnittelijana Karawatski Oy. Kohde rakennetaan Kuiva-
ketju10 mukaisesti, joten kohteen suunnitteluvaiheessa nimettiin projektiin myös 
kosteuskoordinaattori (Sitowise Oy). ARA on myöntänyt kohteelle alustavan hinta-
varauksen noin 22 M€. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 30 M€ sisältäen 
liiketilat ja säätiön uuden toimiston. Tyyssijan liiketiloihin on tehty vuokrasopimuk-
set kaupan -, ravintolan - ja liikunnan alan palveluntuottajien kanssa.

Säätiön vanha toimistorakennus, asuntolarakennus sekä autotalli purettiin pois 
uuden Tyyssijan tieltä syksyllä 2018. Vanhan toimistorakennuksen purkamisen 
myötä poistuneen asukaspesulan tilalle rakennettiin uusi pesula Yo-kylä 1 C:hen. 
Samassa yhteydessä säätiön toimistorakennuksessa sijainnut kauppa siirrettiin 
väliaikaisiin tiloihin Ikituurin alakertaan.

Kylänkulman kaavasta tehtiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma syksyllä 2018. 
Kaavavalmistelua ja rakentamisen yksityiskohtaista suunnittelua jatketaan kevääl-
lä 2019. Kaava ja rakennussuunnitelmat valmistuvat vuoden 2019 aikana.

Ylläpito ja korjaukset
Kiinteistöhuollossa otettiin käyttöön toinen kaksivuotinen optiokausi ISS Palvelut 
Oy:n kanssa.

Vanhojen lukitusjärjestelmien uusimista jatkettiin vuonna 2018. Lukitusjärjestel-
mien uusimista jatketaan vuonna 2019. LVI- ja Sähkökorjaustöiden puitesopimus-
ten kilpailutus käynnistettiin syksyllä 2018 ja urakoitsijat valittiin tammikuussa 
2019. Sopimukset tulevat voimaan 1.3.2019 ja ne ovat voimassa toistaiseksi.
Aiempien vuosien tapaan asuntojen laadun parantamiseen ja asuntojen korjaami-
seen panostettiin edelleen merkittävästi. Ostettujen korjauspalvelujen lisäksi kor-
jauksia on tehnyt kaksi säätiön omaa korjausmiestä. Iltakajon viihtyvyyskorjaukset 
saatiin valmiiksi, kun kohteen viimeinen rakennus (A-talo) korjattiin kesällä 2018. 
Kuten aiempina vuosina toteutettujen B- ja C-talojen korjausten yhteydessä, myös 
A-talon kaikki asunnot muutettiin vaihto-opiskelijakäyttöön soveltuviksi soluasun-
noiksi. Kaikkien asuntojen pinnat, keittiöt ja kylpyhuoneet uusittiin.

Loppuvuodesta 2018 käynnistettiin suunnittelu Kuunsillan A-E portaiden asunto-
jen ja julkisivujen korjauksesta. Tarkoituksena on muuttaa soluasunnot yksiöiksi 
ja parantaa perheasuntojen viihtyisyyttä. Muutostöissä 26 huoneistoa muutetaan 
42 asunnoksi. 

Kiinteistöjen hoitokulut olivat yhteensä noin 17,4 M€ eli 8,21 €/m2/kk (vuonna 
2017 noin 16,5 M€, 7,81 €/m2/kk). Kaiken kaikkiaan kiinteistöjen hoitokulut to-
teutuivat noin 0,7 M€ talousarviossa arvioitua pienempinä. Vaikka budjetti hieman 
ylittyi mm. jätehuollossa (79 000 €), vuokramenoissa (52 000 €) ja korjauksissa 
(40 000 €), syntyi merkittäviä säästöjä erityisesti käytössä ja huollossa (218 000 
€), siivouksessa (96 000 €), lämmityksessä (243 000€), vedessä ja jätevedessä  
(94 000 €) sekä sähkössä (62 000 €).

Korjauskulujen merkittävimpiä yksittäisiä eriä olivat Iltakajon A-talon viihtyvyys-
korjaukset sekä Ylioppilaskylän itäpuolen ulko-ovien uusimiset ja lämmönsiirtimien 
korjaustyöt. Asuntojen korjauksia tehtiin yhteensä noin 2,2 M€:lla. Tuloslaskel-
maan kirjattujen korjauskulujen lisäksi tehtiin taseeseen aktivoitavia korjauksia 
noin 0,6 M€:lla.
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Kestävä kehitys
TYS painottaa kaikessa toiminnassaan sellaisia ratkaisuja, joilla uusiutumattomien 
luonnonvarojen käyttöä voidaan vähentää. Uusista asuntokohteista löytyy useita 
ratkaisuja, joilla vähennetään monipuolisesti asumisen hiilipäästöjä. Asukkaille 
tiedotetaan myös aktiivisesti mahdollisuuksista vähentää omaa asumisesta joh-
tuvaa ympäristövaikutustaan.

Jätehuollosta vastasi vuonna 2018 Lassila & Tikanoja Oyj. Kaikissa TYS:n asunto-
kohteissa on jätteiden lajittelupisteet, joissa on polttokelpoisen jätteen keräysas-
tian lisäksi biojätteen-, paperin-, metallin-, lasin- ja kartonginkeräysastia. Muo-
vijätteen erilliskeräys laajennettiin koskemaan kaikkia kohteita keväällä 2018. 
Elo-syyskuussa Nummenrannan asukkaille toteutettiin jätehuollon kysely, jonka 
tavoitteena oli saada tietoa asukkaiden käyttämistä jätepisteistä ja asukkaiden 
kierrätystottumuksista. Kyselyn vastausten perusteella optimoitiin jätepisteiden 
mitoitusta ja astioiden tyhjennysväliä, jotta kohteen kierrätysastetta saadaan nos-
tettua. Muutokset jätepisteisiin tehtiin joulukuussa 2018.

Keväällä 2018 saatiin Yo-kylän alueelle Föli-fillariasemat, joista Inspehtorinkadun 
asema osoittautui kaupungin suosituimmaksi. Kesällä 2018 toteutettiin kolmen 
yhteiskäyttöauton pilottikokeilu Nummenrannan ja Yo-kylän alueella. Kaksi autoa 
on edelleen asukkaiden käytössä.

Aitopaikan katolle asennettiin yli 516 aurinkopaneelia. Käyttöönotto tapahtuu alku-
vuonna 2019. Paneelien tuottoteho on suurempi kuin kiinteistön vuosittainen tarve. 
Ylimääräinen sähkö voidaan jakaa muiden asuntokohteiden käyttöön. Aitiopaikas-
sa on panostettu myös huoneistokohtaiseen lämmöntalteenottoon, ja kiinteistön 
alla on maalämmön keruukenttä, jonka energia käytetään Ikituurin asuntokohteen 
lämmittämiseen. TYS:n asuntokohteista Haliskylässä, Yo-taloissa ja Aitiopaikassa 
on huoneistokohtaiset mittarit, joiden kautta asukas voi seurata oman kylmän ja 
lämpimän veden kulutustaan. 

Suunnitteilla olevan Tyyssijan kohteen lämmitysenergiamuoto tulee olemaan 
maalämpö, lisäksi katolle sijoitetaan aurinkopaneeleita. Kohteeseen on suunnitel-
tu myös jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä, joka kerää energiaa Tyyssijan 
lisäksi lähes 30 muusta säätiön asuinrakennuksen jätevedestä. Myös rakennuk-
seen tulevien kylmiöiden lauhdelämpöä suunnitellaan hyödynnettäväksi.
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Säätiön lainat toimintavuoden lopussa olivat noin 126,9 M€. Vuoden 2018 aikana 
maksettiin lainojen lyhennyksiä noin 7,2 M€ (3,42 €/m2/kk), johon sisältyy mil-
joonan euron (0,47 €/m2/kk) ylimääräinen lyhennys. Kaiken kaikkiaan säätiö on 
maksanut ylimääräisiä lainanlyhennyksiä vuosien 2014 - 2018 aikana yhteensä 
noin 6,3 M€. 

Lainoista erääntyy velkakirjaehtojen mukaisesti maksettavaksi seuraavalla tilikau-
della noin 5,1 M€. Lisäksi 15.2.2019 erääntyi maksettavaksi noin 7,6 M€:n Turun 
kaupungin laina. Kaupungin kanssa allekirjoitettiin 15.2.2019 uusi velkakirja 15 
vuoden ajaksi vastaavansuuruisesta uudesta lainasta päivitetyin ehdoin.

Helmikuussa 2018 nostettiin Aitiopaikan korkotukilaina (noin 23,9 M€) Handels-
bankenista. Laina on säätiön käytettävissä rakennuksen valmiusasteen mukaises-
ti. Tilinpäätöshetkellä koko laina oli nostettu, mutta sitä ei oltu kokonaan käytetty 
hankkeen menoihin. Tämä selittää kassatilanteen merkittävää paranemista tilin-
päätösten 2017 ja 2018 välillä.

Korollisten lainojen painotettu keskikorko 31.12.2018 oli 0,71 % (vuonna 2017 0,96 
%). Korkokulut olivat noin 1,1 M€ (0,51 €/m2/kk) kun ne vuonna 2017 olivat noin 
1,3 M€ (0,61 €/m2/kk). 

Säätiön 31.12.2018 tilanteen mukaisesta lainakannasta 77,8 M€ (61 %) on ARAn 
myöntämiä korkotukilainoja.  Korkotukilainojen omavastuukorko vaihtelee 3,4 
%:sta 1,7 %:iin. Säätiöllä on Pohjola Pankin kanssa tasesuojaukseen perustuva 25 
M€:n koronvaihtosopimus.

RAHOITUS
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Vakuutukset, vuokrat ja
kiinteistövero
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ASUNTO-
HAKEMUSTA

6628

UUTTA VUOKRA-
SOPIMUSTA

ASUNTOJEN 
KÄYTTÖASTE

SÄÄTIÖN
ASUKKAISTA 

ASUI PERHEASUNNOISSA

2696

97,2 % 43 %SÄÄTIÖN
ASUKKAISTA 

ASUI YHDEN HENGEN 
ASUNNOISSA ELI YKSIÖISSÄ TAI 
SOLUHUONEISSA

57 %

ASUNTOA

4726 
ASUKASTA

6426 

ASUNTOPAIKKAA

6812
KANSAINVÄLISIÄ 
OPISKELIJOITA

1595 

ASUNNON HAKIJAT JA VUOKRAAJAT 2018



14

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSIKIRJA 2018

ASUKKAAT

Asunnon hakijat ja toteutuneet
vuokrasopimukset
Säätiön asuntoja haki toimintavuonna kaikkiaan 6628 opiskelijaa/opiskelijaper-
hettä ja uusia vuokrasopimuksia tehtiin 2696 sisältäen sisäiset siirrot. Kaikkiaan 
säätiöllä oli toimintavuoden päättyessä 4726 huoneistoa, joissa oli tilaa yhteensä 
6812 asukkaalle. Kokonaismäärään sisältyy 138 nuorisoasuntopaikkaa. Vuokrat-
tavana olevista asuntopaikoista 57 % oli yhden hengen asunnoissa eli yksiöissä tai 
soluhuoneissa ja 43 % perheasunnoissa. Säätiön asunnoissa asui vuoden lopussa 
6426 henkilöä.

Säätiön asuntojen toiminnallinen käyttöaste vuonna 2018 oli 97,2 %. Asuntojen va-
jaakäyttö ajoittui pääosin kevätlukukauteen ja kesään. Vuonna 2018 säätiöllä asui 
kuukausittain keskimäärin 1595 (1472 vuonna 2017) kansainvälistä tutkinto- ja 
vaihto-opiskelijaa noin sadasta eri maasta. TYS varasi kansainvälisille vaihto-opis-
kelijoille 350 asuntopaikkaa.

Säätiön kiinteistöissä toimi vuoden lopussa kuusi päiväkotia, yksi kauppa, yksi ra-
vintola sekä Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) alajärjestöineen. Lisäksi TYY 
on vuokrannut säätiön omistaman Kuuvuoren nuorisotalon juhla- ja kerhotilaksi.
Ylioppilaskyläsäätiön opiskelija- ja nuorisoasuntojen vuokrataso pystyttiin pitä-
mään edelleen kohtuullisena. Keskimääräinen vuokra vuonna 2018 oli 12,5 €/
m2/kk sisältäen sähkö- ja vesimaksut sekä tietoverkon. Vuoden 2019 talousarvion 
mukaisesti pidempiaikaisesti vuorattavien asuntojen vuokria ei korotettu 1.1.2019.
Asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli 97,6 % mikä oli 0,2 %-yksikköä edellis-
vuotta parempi. Vuoden 2018 tuotot toteutuivat budjetin mukaisesti ja ne olivat 
yhteensä 26,7 M€ (vuonna 2017 26,5 M€), josta 25,7 M€ (vuonna 2017 25,6 M) 
oli asuntojen vuokratuottoja. Asunnoista saatu vuokrakertymä koko vuodelta oli 
12,17 €/m2/kk (vuonna 2017 12,11 €/m2/kk). 

Yhteisöllisyys ja asukastoiminta

Asukasdemokratia

Turun Ylioppilaskyläsäätiön lähes jokaisessa asuntokohteessa on oma asukas-
toimikunta, joka kautta asukkaat voivat vaikuttaa oman asuntokohteensa ja omaa 
asumistaan koskeviin asioihin. Asukkaiden kokous järjestetään kussakin kohtees-
sa vähintään kerran jokaisen kalenterivuoden aikana. Asukkaiden kokouksessa 
valitaan asukastoimikunta, joka on kohteen asukkaiden edustaja TYS:n suuntaan. 
Asukastoimikunta päättää itsenäisesti sille annetun vuosittaisen toimintamäärä-
rahan käytöstä annettujen ohjeiden mukaisesti ja järjestää kohteen asukkaiden 
intressien mukaista toimintaa. Toiminta tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua 
naapureihin esimerkiksi erilaisissa toimikuntien järjestämissä tapahtumissa.

Lisäksi asukasdemokratiaa toteuttaa asukastoimikuntien neuvottelukunta, joka 
on TYS:n eri asuntokohteissa toimivien asukastoimikuntien yhteistyöelin. Neuvot-
telukunnassa voi olla edustajia kaikista asukastoimikunnista.  Neuvottelukunta 
käsittelee kokouksissaan yhteisesti TYS:tä koskevia asioita. Lisäksi neuvottelukun-
nalla on tärkeä asema eri kohteiden asukastoimikuntien ja TYS:n työntekijöiden 
välisessä tiedonvälityksessä ja yhteistyössä. Neuvottelukunta kokoaa asukkaiden 
kokousten tekemät nimeämispäätökset valtuuskunta- ja hallitusehdokkaista, toi-
mittaa vaalit, vahvistaa asukkaiden edustajat ja tiedottaa tuloksista Turun Yliop-
pilaskyläsäätiötä.
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Tapahtumatoimikunta tuo kaikki asukkaat yhteen

Vuonna 2017 asukastoimikuntien neuvottelukunta päätti perustaa oman tapah-
tumatoimikunnan. Tavoitteena oli, että toimikunnan kautta Turun ylioppilaskylä-
säätiön asukkaille voitaisiin järjestää suurempia kaikkien asukkaiden yhteisiä ta-
pahtumia. Menestyksekkään ensimmäisen vuoden jälkeen toimikunta perustettiin 
uudelleen vuonna 2018. Mukaan lähti vapaaehtoisia eri asukastoimikunnista. Ak-
tiivisesti mukana on ollut noin kuusi henkeä. Lisäksi tapahtumakohtaisesti mukana 
on ollut muitakin vapaaehtoisia.

”Toiveenamme on ollut tuoda kaikki asukkaat yhteen ja luoda mahdollisuuksia yh-
teiseen tekemiseen, kertoo tapahtumatoimikunnan jäsen Tero Ahlgren.

Toimikunnalle on ollut tärkeää, että toiminta on ollut kaikille asukkaille avointa. 
Esimerkiksi perheet on otettu kaikkien tapahtumien järjestämisessä huomioon ja 
kuka tahansa saa tulla tapahtumien suunnitteluun ja toimintaan mukaan. Samalla 
eri asuntokohteiden asukastoimintaan on saatu mukaan myös uusia kasvoja.

”Se tässä on ollut koko ajan ideana, että tapahtumatoimikunnan kautta saadaan 
pienemmille asuntokohteille, missä yhtä lailla voisi olla asukastoimintaa, mutta ei 
ole, vinkkiä siitä miten yhteistä toimintaa voisi järjestää ja mitä tapahtumat voisivat 
parhaimmillaan onnistuessaan olla.”, kertoo toimikunnan jäsen Katri.

Vuoden aikana järjestettiin kaksi suurempaa tapahtumaa, juhannusretki Vepsän 
saarelle ja uuden vuoden juhla.  Juhannustapahtumassa matkustettiin laivalla 
Vepsän saareen, jossa ohjelmassa oli omatoimista saareen tutustumista ja grillai-
lua. Uudenvuoden tapahtuma järjestettiin puolestaan Q-talolla, jossa ohjelma alkoi 
päivällä lastentapahtumalla ja jatkui illalla aikuisten iltajuhlalla. Välissä pidettiin 
kaikille yhteinen ilotulitus. 

”Molempien tapahtumien osaan otto oli runsas. Juhannuksena Vepsässä oli noin 
80 ja Uutenavuotena mukana oli noin sata henkeä. Edustettuina ovat olleet kaikki 
asukkaat yksin asuvista, perheisiin ja vaihto-opiskelijoihin, kertoo Katri.

Tapahtumatoimikuntalaiset myös konsultoivat Yo-kylä Block Partya järjestänyttä 
Osuuskunta WIMOa. Tapahtumatoimikuntalaisten toiveena oli, että ohjelmaa jär-
jestetään myös lapsille. Mukaan saatiinkin päivän alkuun lapsille suunnattua oh-
jelmaa. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa ja se saa jatkoa syksyllä 2019.
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VIESTINTÄ JA
SIDOSTYHMÄSUHTEET

TYS julkaisi alkuvuodesta 2018 ensimmäisenä opiskelija-asuntoyhteisönä Suo-
messa palvelulupauksensa. Palvelulupaus lähtee siitä, että opiskelija-asumisessa 
olennaisin asia, asunnon tarjoamisen ohella, on ripeä vastaaminen hakijoiden ja 
asiakkaiden yhteydenottoihin. Hakijoille tarjotaan opiskelija-asunto viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä ja vakuusmaksu palaute-
taan kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä. Palvelulupausten toteutu-
mista seurataan kuukausittain.

TYS otti tammikuussa 2018 käyttöön sähköisen vuokrasopimustietojen välityksen 
Kelalle. Tämän ansiosta asukkaiden ei tarvitse toimittaa Kelalle vuokrasopimusta 
tai selvitystä vuokran määrästä, vaan Kela saa nämä tiedot suoraan TYS:ltä säh-
köisen rajapinnan kautta.

Turun kaupungin Rakennus- ja lupalautakunta määräsi tupakointikiellon Num-
menrannan parvekkeille ja patioille. Aloite hakemuksen tekemiselle tuli kohteen 
asukastoimikunnalta. Loppuvuodesta myös Ikituuriin haettiin parveketupakointi-
kieltoa asukastoimikunnan aloitteesta.

Marraskuun alussa arvottiin asukkaat Aitiopaikan 1.1.2019 valmistuneisiin asun-
toihin. Hakijoita oli yhteensä yli 800. Noin puolet hakijoista oli sisäisesti siirtyviä. 
Vuodenvaihteeseen valmistui 190 asuntoa ja loput 65 asuntoa valmistuvat alku-
vuodesta 2019.

Asukkaiden tapahtumatoimikunnan ideoima urbaani katufestivaali, Yo-kylä Block 
Party järjestettiin syyskuun alussa. Tapahtuman päämääränä oli kehittää alueen 
yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta ja se tavoitti yli 1500 opiskelijaa. Tapahtuman 
järjestäjänä toimi Osuuskunta WIMO Group Turun ammattikorkeakoulun Bisne-
sAkatemiasta.

Vuoden aikana järjestettiin tapaamisia ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa. 
TYS esittäytyi oppilaitosten abipäivillä, järjesti vaihto-opiskelijoille suunnattuja 
orientaatioita sekä osallistui Study-in -Turku – ja Studiamessuille. Lisäksi jatket-
tiin yritysyhteistyötä Turun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Yhteistyötä Turun 
kaupungin kanssa jatkettiin vuokraamalla kesällä asuntoja Turun kaupungin ke-
säteekkariprojektille.

HENKILÖSTÖ

Säätiön toimitusjohtaja Kalervo Haverinen jäi eläkkeelle 30.6.2018. Hallitus valit-
si säätiön uudeksi toimitusjohtajaksi Risto Siiloksen, joka aloitti toimitusjohtajan 
tehtävässä 1.7.2018.

Turun Ylioppilaskyläsäätiön vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 21 
henkilöä, mikä oli yksi henkilö vähemmän kuin edellisvuonna. Vakituisesta hen-
kilöstöstä 14 oli naisia ja 7 miehiä ja keski-ikä vuoden lopussa oli 46 vuotta eli 
sama kuin vuonna 2017. Vakituisesta henkilöstöstä 7 työskenteli rakennuttamis- 
ja kunnossapitopalveluissa, 8 vuokraus-, asumis- ja viestintäpalveluissa sekä 6 
talouspalveluissa ja hallinnossa. Kesäaikana ja ruuhka-apulaisina oli lisäksi lyhy-
taikaisissa työsuhteissa määräaikaisia työntekijöitä.

Henkilöstökulut olivat liikevaihdosta 5,9 % (5,5% vuonna 2017). Sairauspoissa-
oloprosentti oli 2,25 % vuonna 2018 (2,03 % vuonna 2017).

Koulutuspäiviä oli yhteensä 81 päivää vuonna 2018 eli keskimäärin 3,8 päivää/
henkilö. (77 päivää vuonna 2017, 3,5 päivää/henkilö). Vuonna 2018 tapahtui neljä 
lievää työtapaturmaa. Työtyytyväisyyskysely tehtiin alkuvuodesta 2019.
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Parasta palvelua asiakkaille –
Turun Ylioppilaskyläsäätiön palvelulupaus
Turun Ylioppilaskyläsäätiö julkisti vuoden 2018 alussa ensimmäisenä opiskeli-
ja-asuntoyhteisönä omat palvelulupauksensa. Palvelulupauksella TYS kertoo asi-
akkailleen millaista palvelua he voivat odottaa säätiöltä. Lupauksessa on otettu 
huomioon asiakasvaiheen eri vaiheet – asunnon hakijat, asukkaat ja poismuuttajat. 
Lupaukset ovat myös viesti siitä, mihin säätiö on sitoutunut. Palvelulupaukset liit-
tyvät kiinteästi strategian toteuttamiseen.

Palvelulupauksen toteutumista seurataan kuukausitasolla ja yhteydenottojen 
osalta raportointi saatiin käyttöön helmikuussa 2018. Asukassivujen kautta saa-
puvien viestien osalta ensimmäisenä vuonna seurattiin lupauksen toteutumista 

Palvelulupauksessa TYS lupaa

päivätasolla. Järjestelmä ei huomioi viikonloppuja eikä pyhiä ja ensimmäisen vuo-
den keskiarvoksi vastausten osalta tuli 1,21 päivää.

Sähköpostiviesteihin vastaamista tarkasteltiin Freshdesk-järjestelmässä ja niihin 
vastattiin ensimmäisenä vuonna palvelulupauksen puitteissa 94,2 %:sti. Vuonna 
2019 molempia järjestelmiä raportoidaan prosentuaalisesti ja tavoite on vastata 
vähintään 97 %:sti kaikkiin saapuviin viesteihin.

KTI Kiinteistötieto Oy on toteuttanut keväällä 2019 Turun alueen vuokratietover-
tailun. Vertailun tulokset valmistuvat kesäkuun alussa. Vuokratietovertailu toteu-
tetaan TYS:n hallituksen päätöksellä joka toinen vuosi.

Vuokravakuudet on lupauksen mukaisesti palautettu poismuuttaneille asukkaille 
kuukauden kuluessa, mikäli ei ole ollut laskutettavaa.

Asunnon hakijalle:
• haemme yhdessä sinulle sopivan asunnon
 - kun haet asuntoa, vastaamme yhteydenottoosi viimeistään seuraavana 
  työpäivänä
 - palveluneuvoja auttaa tilanteeseesi sopivan asunnon valitsemisessa
• syksyn uudet opiskelijat saavat asuntotarjouksen viimeistään kolmen
 kuukauden kuluttua, jos hakija ei ole rajannut hakutoiveita
 - mikäli asuntoja on vapaana, saat asuntotarjouksen heti
 - voit hoitaa lähes kaikki asunnon vuokraamiseen liittyvät asiat sähköisesti
• asukasvalintakriteerimme ovat avoimet ja läpinäkyvät
• olemme turvallinen ja varma valinta opintojaan aloittavalle

Asukkaalle:
• vastaamme yhteydenottoosi viimeistään seuraavana työpäivänä
 - palvelemme sinua henkilökohtaisesti: asiakaspalvelussa, chatissa, somessa, 
  puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla ja asukassivujen kautta
• takaamme sinulle mahdollisuuden asuntoon koko opiskeluajaksi
• asuntojemme vuokrat ovat 15–20 % edullisemmat kuin alueen vastaavat 
 asunnot samoilla ehdoilla yksityisillä markkinoilla
• sitoudumme kestävän kehityksen arvoihin rakentamisessa ja kiinteistöjen
 ylläpidossa
• suunnittelemme ja rakennamme asunnot opiskelijoille

Poismuuttajalle:
• voit jatkaa asumista vielä vuoden valmistumisesi jälkeen
• palautamme vakuusmaksun kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä, 
 mikäli ei ole selvitettävää
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RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEKÄ ARVIO 
TODENNÄKÖISESTÄ KEHITYKSESTÄ

Säätiön toiminnassa merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat asuntojen 
käyttöasteen lasku, muutokset valtion asuntorakentamisen tukijärjestelmissä ja 
yleinen korkotason nousu sekä vanheneva kiinteistökanta ja rakentamisen laatu 
ja hinta.

Muiden kiinteistösijoittajien tulo opiskelija-asuntomarkkinoille vaikuttaa väistä-
mättä myös TYS:n asemaan vuokranantajana ja kilpailutilanteeseen, kun mark-
kinaehtoisten vuokra-asuntojen tarjonta kasvaa. Tämän vuoksi strategiassa on 
painotettu erityisesti, että TYS onnistuu edelleen parantamaan asuntojen laatua 
ja kehittämään kiinteistöjen hoitoa, jotta asukkaiden opiskelija-asunnolta edellyt-
tämiin vaatimuksiin voidaan jatkossakin vastata. Säätiön keskustasta kauempana 
sijaitsevat edullisemmat soluasunnot ovat olleet kysyttyjä erityisesti kansainvälis-
ten tutkinto-opiskelijoiden keskuudessa. Osalle ETA-alueen ulkopuolelta tuleville 
kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille otettiin lukukausimaksut käyttöön syksyllä 
2017. Nämä opiskelijat hakevat yleensä edullisinta asumisvaihtoehtoa, jollaisia 
säätiön tarjoamat soluasunnot ovat. Tästä huolimatta
solujen tyhjäkäytöstä aiheutuva taloudellinen vajaakäyttö on noin puolet koko ta-
loudellisesta vajaakäytöstä. Säätiön sidosryhmien ennakoidaan edelleen ehdot-
tavan, että TYS järjestää yhä kasvavan vaihto-opiskelijamäärän asumisen tavalla 
tai toisella. Säätiö pyrkii edelleen osaltaan vastaamaan myös tähän tarpeeseen, 
vaikka vaihto-opiskelija-asuntoihin sisältyy suurempi vajaakäyttöriski kuin muiden 
opiskelijoiden asuntoihin. Vaihto-opiskelijakiintiössä olevat asunnot ovat myös pois 
muiden opiskelijoiden asuntotarjonnasta.

Valtion päätökset investointien avustamisessa tai lainaehdoissa vaikuttavat raken-
tamisen hintaan ja sitä kautta vuokratasoon. Opiskelija-asunnoille myönnettävät 

investointiavustukset ovat 10 % rakennuskustannuksista, millä voidaan kattaa ra-
kennushankkeiden omarahoitusosuus. Loppu rahoitetaan korkotukilainalla.
Investointiavustusten myöntämistä jatketaan ainakin maan nykyisen hallituksen 
toimikauden loppuun asti (2019).

Tyyssijan liiketilojen rakentaminen ja vuokraaminen on säätiön tavanomaisesta 
toiminnasta poikkeavaa, ja liiketilojen vuokratuottojen tulee kattaa liiketilojen me-
not, mihin sisältyy taloudellista riskiä. Tulevia liike- ja toimistotiloja varten säätiö 
suunnittelee perustavansa oman erillisen osakeyhtiön. Liiketilat tulee rahoittaa 
erillisellä ns. kovan rahan lainalla, jonka korkokustannus tullee olemaan korkeam-
pi kuin asuntoja varten otettavan korkotukilainan.

Mahdollinen korkotason nopea nousu lisäisi merkittävästi pääomamenoja. Sää-
tiöllä on suunnitteilla mittavia investointeja seuraavien viiden vuoden aikana. 
Uudisrakentamisen laadunhallintaan tuleekin kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
vältyttäisiin rakennusvirheiden aiheuttamilta ylimääräisiltä kustannuksilta tule-
vaisuudessa. Säätiön kiinteistökannan vanhetessa on riskinä, että suunniteltuja 
perusparannuksia voidaan joutua toteuttamaan suunniteltua aikaisemmin.

Nopeasti kasvava lainamäärä yhdistettynä korkojen nousuun lisäisi rahoituskus-
tannuksia merkittävästi. Korkotason ennustetaan kuitenkin pysyvän matalana vie-
lä lähivuosina. Korkoriskeihin on varauduttu korkosuojauksella ja hajauttamalla 
säätiön lainoja eri korkosidonnaisuuksiin. Vajaa puolet lainoista on sidottu euri-
bor-korkoihin. Arava- ja vuosimaksulainojen korot Valtiokonttori määrittelee vuo-
sittain, vuosimaksulainojen korkoon vaikuttaa elinkustannusindeksin muutokset. 
Osa säätiön korkotukilainoista on kiinteäkorkoisia.
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HALLINTO

Valtuuskunta

Valinnan tehnyt yhteisö Jäsen 31.12.2018 asti Jäsen 1.1.2019 alkaen 

Turun kaupunki Petra Määttänen, pj Niko Aaltonen, pj

Turun kaupunki Niko Aaltonen, I vpj

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Lassi Laine. II vpj Laura Aaltonen vpj

Turun kaupunki Monica Ailio Wilhelm Berlin

Turun kaupunki Misha Dellinger Teemu Ellä

Turun kaupunki Risto Forsberg Antti Grönlund

Turun kaupunki Heidi Huldén Tuuli Halonen

Turun kaupunki Joonas Kallio Henri Hautamäki

Turun kaupunki Matilda Karlsson Noora Hännikkälä

Turun kaupunki Eero Kivinen Matilda Isotalo-Paananen

Turun kaupunki Hanna Korva Heidi Kaarnikko

Turun kaupunki Miika Koski Katri Kallio

Turun kaupunki Saku Lehikoinen Aleksi Kajavalta

Turun kaupunki Pekka Lehtinen Amro el-Khatib

Turun kaupunki Juhana Mustonen Miika Koski

Turun kaupunki Piia Noronen Eveliina Kunttu

Turun kaupunki Satu Poikkimäki Ville Kurtti

Turun kaupunki Miira Raiskila Arttu Minkkinen

Turun kaupunki Jarmo Salo Juhana Mustonen

Turun kaupunki Heidi Sanevuori Sonja Raitamäki

Turun kaupunki Olli Siilos Pekka Rantala

Turun kaupunki Mikko Soukkanen Tessi Rantanen

Turun kaupunki Niko Suojama Kati Saarinen

Turun kaupunki Haron Walliander Rasmus Salminen

Valinnan tehnyt yhteisö Jäsen 31.12.2018 asti Jäsen 1.1.2019 alkaen 

Turun kaupunki Riku-Petteri Wallin Olli Siilos

Turun kaupunki Jutta Wirén Miika Tiainen

Turun kaupunki Arvi Tolvanen

Turun ammatti-instituutti Hannu Immonen Päivi Lehtinen

Turun AMK:n opisk.kunta (TUO) Matias Heikkilä Mikke Kuula

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Tuomas Dahlström Mikael Dahlström

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Lauri Liljenback Anna-Liisa Hautajärvi

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Larissa Päivärinta Anni Mylläri

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Sami-Petteri Seppä Olli-Pekka Paasivirta

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Jukka Väisänen Iina Ryhtä

TYSsin asukkaiden edustaja Robin Nyman Robin Nyman

TYSsin asukkaiden edustaja Sointu Vilja Niko Suojama

Åbo Akademis Studentkår Felix von Renteln Kati Systä

Turun ammattikorkeakoulu Hanna Peussa Hanna Peussa

Stiftelsen för Åbo Akademi Styrelsen Marian Westerlund Marian Westerlund

Åbo Akademi Gurli-Maria Gardberg Ken Snellman 1.1.-31.7.,  

Rebecca Karlsson 1.8. -

Turun Suomalainen Yliopistoseura r.y. Ville Pitkänen Ville Pitkänen

Turun Yliopisto Päivi Mikkola Päivi Mikkola

Turun Seudun Osuuspankki Olli-Pekka Saario Petteri Rinne

Säästöpankkiliitto Jussi Hakala Jussi Hakala

Turun kauppakamari Jyrki Meri Jyrki Meri

Varsinais-Suomen liitto Heikki Saarento Heikki Saarento

Studentkåren Novium Sharie Sveholm Edustaja ei vielä valittu
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Luottamustoimet
Toimitusjohtaja Kalervo Haverinen oli SOA ry:n hallituksen jäsen kesäkuuhun 2018 
asti, jolloin hallituksen jäsenyys siirtyi toimitusjohtaja Risto Siilokselle.

Toimitusjohtaja Kalervo Haverinen oli Föreningen Nordiska Studentbostäder 
(NSBO) hallituksen puheenjohtaja toukokuuhun asti.

Talousjohtaja Tuula Kanervisto oli Pyhän Henrikin säätiön hallituksen jäsen.

Kunnossapitopäällikkö Janne Karesto oli Haritun Huolto Oy:n hallituksen jäsen.

Tilintarkastajat
Säätiön valtuuskunta valitsi vuodeksi 2018 tilintarkastajiksi Pekka Thurénin KHT 
(PwC) ja asukastoimikuntien neuvottelukunnan ehdottoman tilintarkastajan Mikko 
Haaviston KHT (KPMG).

Hallinto
Säätiön toimitusjohtajana toimi 30.6.2018 asti VTM Kalervo Haverinen ja 1.7.2018 
alkaen varatuomari Risto Siilos. Talousjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena toimi 
KTK Tuula Kanervisto, asiakkuus- ja viestintäjohtajana VTM Pirjo Lipponen-Vaito-
maa ja kiinteistöjohtajana RKM Ismo Aaltonen.

HALLINTO

Hallitus

Valinnan tehnyt yhteisö Jäsen (läsnäolo kokouksissa) Jäsen 1.1.2019 alkaen

Turun kaupunki Pasi Ahola, pj (10/10) Pasi Ahola, pj

Turun kaupunki Jussi Laaksonen, I vpj (10/10) Janika Takatalo I vpj

Turun kaupunki Juha Rantasaari, II vpj (7/10) Matti Ahrelma

Turun kaupunki Matti Ahrelma (8/10) Essi Karvonen

Turun kaupunki Rauni Niinimäki (10/10) Petra Peltonen

Turun kaupunki Petra Peltonen (8/10) Juha Rantasaari

Turun kaupunki Janika Takatalo (8/10) Janne Salakka

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Rauli Elenius (9/10) Rauli Elenius II vpj

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Essi Karvonen (10/10) Jesse Huovinen

Liittyneet suomenk. ylioppilaskunnat Tomi Peltonen (10/10) Jukka-Pekka Salmela

Liittyneet ruotsink. ylioppilaskunnat Helen Honkasaari (9/10) Riina Forsman

As.toimikunt. neuvottelukunta/säätiön valtuuskunta Tero Ahlgren (9/10) Tero Ahlgren

As.toimikunt. neuvottelukunta/säätiön valtuuskunta Anu Peuralahti (10/10) Anu Peuralahti
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TASE Vastaavaa 31.12.2018 31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT

  Aineettomat hyödykkeet

     Muut aineettomat hyödykkeet 219 731,80 336 433,82

  Aineettomat hyödykkeet yhteensä 219 731,80 336 433,82

  Aineelliset hyödykkeet

    Maa- ja vesialueet 20 058 860,07 20 058 860,07

    Liittymismaksut 1 191 878,56 1 191 878,56

    Kiinteistöjen vuokraoikeudet 149 760,00 187 200,00

    Rakennukset ja rakennelmat 105 914 119,14 111 743 933,68

    Koneet ja kalusto 1 423 852,65 1 575 826,28

    Muut aineelliset hyödykkeet 196 347,51 0,00

    Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 20 485 009,53 7 828 384,63

  Aineelliset hyödykkeet yhteensä 149 419 827,46 142 586 083,22

  Sijoitukset

    Muut osakkeet ja osuudet 4 462,79 4 462,79

    Muut saamiset 571,84 571,84

  Sijoitukset yhteensä 5 034,63 5 034,63

Pysyvät vastaavat yhteensä 149 644 593,89 142 927 551,67

VAIHTUVAT VASTAAVAT

  Saamiset

    Lyhytaikaiset saamiset

      Myyntisaamiset 204 966,91 193 215,09

      Muut saamiset 27 829,49 27 857,04

      Siirtosaamiset 88 292,87 75 339,14

    Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 321 089,27 296 411,27

  Rahoitusarvopaperit

      Muut arvopaperit 4 506 774,82 4 517 834,90

  Rahoitusarvopaperit yhteensä 4 506 774,82 4 517 834,90

  Rahat ja pankkisaamiset 12 015 084,70 244 763,46

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 16 842 948,79 5 059 009,63

Vastaavaa yhteensä 166 487 542,68 147 986 561,30
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TASE Vastattavaa 31.12.2018 31.12.2017

OMA PÄÄOMA

  Peruspääoma 2 522,82 2 522,82

  Muut rahastot 24 275 587,19 24 275 587,19

  Edellisten tilikausien yli/alijäämä 9 498 256,82 7 478 284,62

  Tilikauden yli/alijäämä 1 461 543,69 2 019 972,20

Oma pääoma yhteensä 35 237 910,52 33 776 366,83

VIERAS PÄÄOMA

  Pitkäaikainen

    Lainat rahoituslaitoksilta 105 530 683,68 87 091 020,50

    Saadut ennakot 2 504,49 2 504,49

    Velat saman konsernin yritykselle 16 291 392,78 16 967 480,48

    Muut velat 0,00 84 093,96

  Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 121 824 580,95 104 145 099,43

  Lyhytaikainen

    Lainat rahoituslaitoksilta 4 381 062,45 5 322 427,21

    Saadut ennakot 264 737,48 223 107,07

    Ostovelat 1 000 134,71 108 392,03

    Velat saman konsernin yrityksille 1 326 099,17 2 029 838,66

    Muut velat 2 003 685,60 1 905 031,06

    Siirtovelat 449 331,80 476 299,01

  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 9 425 051,21 10 065 095,04

Vieras pääoma yhteensä 131 249 632,16 114 210 194,47

Vastattavaa yhteensä 166 487 542,68 147 986 561,30
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TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

Kiinteistön tuotot

  Vuokrat 26 252 335,03 26 116 982,91

  Käyttökorvaukset 259 065,87 250 247,43

  Muut kiinteistön tuotot 151 168,59 154 091,28

Kiinteistön tuotot yhteensä 26 662 569,49 26 521 321,62

Luottotappiot ja oikaisuerät 708,90 -7 912,88

Kiinteistön hoitokulut

  Henkilöstökulut -1 583 051,63 -1 462 321,63

  Hallinto -734 074,07 -717 423,67

  Käyttö ja huolto -1 774 991,27 -1 731 969,36

  Ulkoalueiden hoito -162 763,28 -179 023,07

  Siivous -495 845,95 -503 623,28

  Lämmitys -2 623 396,65 -2 632 474,41

  Vesi ja jätevesi -1 297 194,85 -1 243 259,99

  Sähkö -1 337 630,55 -1 146 599,88

  Jätehuolto -491 306,96 -442 850,48

  Vahinkovakuutukset -211 954,05 -202 512,77

  Vuokrat -202 914,53 -138 943,65

  Kiinteistövero -798 869,82 -758 320,87

  Korjaukset -5 438 049,75 -5 188 592,12

  Muut hoitokulut -91 905,43 -54 990,89

  Arvonlisävero -107 240,41 -99 989,69

Kiinteistön hoitokulut yhteensä -17 351 189,20 -16 502 895,76

HOITOKATE 9 312 089,19 10 010 512,98

Poistot

  Rakennuksista ja rakennelmista -6 209 852,58 -6 183 453,95

  Koneista ja kalustosta -404 701,61 -429 217,00

  Muista pitkävaikutteisista menoista -197 484,96 -153 786,40

Poistot yhteensä -6 812 039,15 -6 766 457,35

Rahoitustuotot ja -kulut

  Osinkotuotot 88 127,68 33 483,32

  Korkotuotot 151 312,29 160 283,05

  Muut rahoitustuotot 90 520,22 52,13

  Arvonalentumiset -164 826,63 0,00

  Korkokulut -1 071 136,46 -1 288 944,04

  Muut rahoituskulut -128 417,74 -124 264,56

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -1 034 420,64 -1 219 390,10

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN TILINP.SIIRTO-
JA JA VEROJA

1 465 629,40 2 024 665,53

Välittömät verot -4 085,71 -4 693,33

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+ (ALIJÄÄMÄ-) 1 461 543,69 2 019 972,20
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RAHOITUSLASKELMA 31.12.2018 31.12.2017

Vuokraustoiminnan rahavirta

Hoitokate 9 312 089,19 10 010 512,98

Osinkotuotot 88 127,68 33 483,32

Korkotuotot 151 312,29 160 283,05

Muut rahoitustuotot 90 520,22 52,13

Korkokulut -1 071 136,46 -1 288 944,04

Muut rahoituskulut -128 417,74 -124 264,56

Välittömät verot -4 085,71 -4 693,33

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 8 438 409,47 8 786 429,55

Rahoitusarvopaperien muutos lisäys-/vähennys+ -153 766,54 -1 292 865,72

Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten saamisten lisäys-/vähennys+ -24 678,01 94 779,75

Lyhytaikaisten velkojen lisäys+/vähennys- 1 073 585,39 -955 615,23

Vuokraustoiminnan rahavirta 9 333 550,31 6 632 728,35

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -16 187 636,37 -9 998 508,68

Saadut avustukset 2 658 555,00 394 410,00

Investointien rahavirta -13 529 081,37 -9 604 098,68

Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 740 019,27

Pitkäaikaisten lainojen nostot 23 926 000,00 0,00

Lainojen takaisinmaksut -7 960 147,70 -7 376 036,74

Rahoituksen rahavirta 15 965 852,30 -6 636 017,47

Rahavarojen muutos 11 770 321,24 -9 607 387,80

Rahavarat tilikauden alussa 244 763,46 9 852 151,26

Rahavarat tilikauden lopussa 12 015 084,70 244 763,46

Rahavarojen muutos 11 770 321,24 -9 607 387,80
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