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1 TAUSTAA

Turun Ylioppilaskyläsäätiö (TYS) perustettiin vuonna 
1966. Perustajana oli Turun yliopiston ylioppilaskun-
ta. Myöhemmin mukaan tulivat Turun Kauppakorkea-
koulun Ylioppilaskunta, Åbo Akademis Studentkår ja 
muut oppilaskunnat. Turun kaupunki tuli 1980-luvun 
alussa merkittäväksi säätiön taustaorganisaatioksi. 
Nykyisin Turun Ylioppilaskyläsäätiö on osa Turun kau-
punkikonsernia ja julkinen hankintayksikkö. Säätiön 
hallinnossa ovat edustettuina Turun kaupungin lisäksi 
kaikki merkittävät ylioppilas- ja opiskelijakunnat sekä 
asukashallinnon edustajat.

Säätiön perustehtävä on sen sääntöjen mukaisesti 
tarjota peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiske-
leville vuokra-asuntoja Turun seudulla. Tämän lisäksi 
säätiö tarjoaa vuokra-asuntoja valmistuneille ja muille 
nuorille sekä ulkomaisille opiskelijoille ja tutkijoille.

Jotta säätiö pystyy täyttämään perustehtävänsä, se 
hankkii ja rakentaa varojensa mukaan sopivasti sijoi-
tettuja ja kohtuuhintaisia kiinteistöjä sekä asuntoja tar-
peellisine lisätiloineen.

Säätiö tarjoaa asunnon noin 7 000 opiskelijalle, joista 
noin 1 600 on ulkomaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoi-
ta. Huoneistojen kokonaismäärä on lähes 4900.

Säätiön toimintaa ohjaavat sen säännöt, säätiölaki, Tu-
run kaupungin konserniohjeet sekä Asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) päätökset ja ohjeet. 
Säätiö ei ole voittoa tavoitteleva organisaatio. Säätiö 
edistää sääntömääräistä tarkoitustaan harjoittamalla 
säännöissä määrättyä toimintaa, ja siten se tuottaa si-
dosryhmilleen lisäarvoa. Tämä tarkoittaa kohtuullista 
vuokratasoa säätiön asunnoissa ja hintaan nähden hy-
vää laatutasoa.

Strategiaprosessin suunnittelu, toteutus ja päivitys

Strategiaprosessin tavoitteena oli vuorovaikutteisen 
työskentelyn kautta luoda TYS:lle uusi strategia, joka 
ohjaa toiminnan suunnittelua tulevina vuosina.

Strategiatyö aloitettiin maaliskuussa 2016 ja se val-
mistui marraskuussa 2016. Säätiön hallitus hyväksyi 
strategian 8.12.2016. Strategiatyön ydinryhmän muo-
dostivat säätiön johtoryhmä ja työvaliokunta. Työn ai-
kana kuultiin säätiön hallitusta ja valtuuskuntaa, koko 
henkilöstöä, Turun kaupungin, Turun yliopiston, Åbo 
Akademin, Turun ammattikorkeakoulun, ylioppilaskun-
tien, opiskelijakuntien ja asukkaiden edustajia. Valmis-
telutyössä toimi konsulttina johtamisen psykologian 
tohtori PhD (Leadership Psychology) Timo Kultanen, 
Kultanen Self Management TMI:stä.

Säätiön hallitus hyväksyi strategian päivitykset 
24.8.2018 ja 17.9.2019.

NYKYTILAN KUVAUS

Asunnot ja asuminen

Turun Ylioppilaskyläsäätiön asunnoissa asui vuoden 
2018 lopussa 6 426 henkilöä. Vuokrattavia asuntoja 
oli yhteensä 4 726, joista yksiöitä 3 056 kpl, kaksioita 
1 319 kpl, kolmioita 324 kpl, neliöitä 25 kpl ja kuuden 
hengen soluja 2 kpl.  Turun Ylioppilaskyläsäätiön asun-
topaikoista on soluasuntoja enää noin 12 %, kun määrä 
muualla maassa toimivilla opiskelija-asuntoyhteisöillä 
on noin 25-40 %. Soluasuntojen määrää on vähennetty 
perusparannusten yhteydessä muuttamalla soluasun-
toja yksiöiksi sekä myymällä soluasuntovaltaisia asun-
tokohteita. Kaikkiin uusiin rakenteilla oleviin ja suunni-
teltuihin opiskelija-asuntokohteisiin tehdään pääosin 
vain yhden hengen asuntoja.

Asuntopaikoista oli yksin asuvien käytössä 57 prosent-
tia ja perheiden käytössä 43 prosenttia. Vuonna 2018 
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säätiöllä asui kuukausittain keskimäärin noin 1 595 
kansainvälistä tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa yli sadas-
ta eri maasta. Kansainvälisille vaihto-opiskelijoille on 
varattu vuosittain oma kiintiö, lukuvuonna 2018-2019 
se on 350 asuntopaikkaa.

Säätiön asuntojen käyttöaste on noussut vuoden 2018 
aikana verrattuna muutamaan aikaisempaan vuoteen. 
Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli 97,6 % (vuonna 
2017: 97,4 %) ja toiminnallinen käyttöaste 97,2 % (96,8 
%).

Säätiön asuntoja hakee vuosittain runsaat 6 600 opis-
kelijaa. Vaihtuvuus opiskelija-asunnoissa on suurta ja 
keskimääräinen asumisaika on noin 2,2 vuotta. Suurin 
sisään muutto ajoittuu syyslukukauden alkuun. Tällöin 
säätiön asuntoihin muuttaa noin tuhat uutta opintonsa 
aloittavaa opiskelijaa ja joitakin satoja vaihto-opiskeli-
joita.

Säätiön kiinteistöissä toimi vuoden 2018 aikana kuusi 
päiväkotia, yksi kauppa, yksi ravintola sekä Turun yli-
opiston ylioppilaskunta alajärjestöineen.

Investoinnit

Uusin opiskelija-asuntokohde on vuonna 2019 valmis-
tunut Aitiopaikka. Seuraavan uuden kohteen, Tyyssi-
jan, rakentaminen Ylioppilaskylään käynnistyy syksyllä 
2019. Lisäksi viime vuosina perusparannuksia on tehty 
Haliskylässä (2014-16), Yo-talo A:ssa (2017), Iltakajos-
sa (2016-18) ja Kuunsillassa (2019). 

Silloisen toimistorakennuksen (Tyyssija) ja huoltohallin 
alueen (Kylänkulma) arkkitehtuurikilpailu toteutettiin 
keväällä 2017. Tyyssijan arkkitehtuurikilpailun voitti 
arkkitehtitoimisto SIGGE Arkkitehdit Oy kilpailutyöllään 
”Emo” ja Kylänkulman kilpailun voitti Anttinen Oiva Ark-
kitehdit Oy:n suunnittelema ”Kaupunkipuistossa”. Kil-
pailun jälkeen aloitettiin välittömästi Tyyssijan yksityis-
kohtaisempi suunnittelu ja kaavan laadinta voittaneen 
kilpailutyön mukaisesti. Tyyssijan kokonaiskustannus-
arvio on noin 32 milj. euroa ja rakennustöiden on tar-
koitus ajoittua vuosille 2019-2021.

Hallinto

Uuden säätiölain mukaiset säännöt hyväksyttiin ke-
väällä 2016 ja Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti ne 
saman vuoden syksyllä. Säätiön hallituksessa on 13 
henkilöä, joista kaupunki nimeää seitsemän ja opiske-
lijajärjestöt sekä asukkaat yhteensä kuusi edustajaa. 
Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Motivoitunut ja 
osaava hallitus on yksi tärkeimmistä toiminnan tukipi-
lareista. Valtuuskuntaan kuuluu 46 jäsentä. Valtuus-
kunnan rooli arvioidaan yhdessä säätiön sidosryhmien 
kanssa nykyisen valtuuskunnan toimikauden aikana.

Henkilöstö

Turun Ylioppilaskyläsäätiö muutti henkilöstöpolitiik-
kaansa vuonna 2010, kun se ulkoisti oman huoltotoi-
mintansa ja huoltohenkilökunta (huoltomiehet, korja-

usmiehet ja puutarhurit, yhteensä 15 henkilöä) siirtyi 
liikkeenluovutuksen yhteydessä ISS:lle. Lisäksi syksyl-
lä 2017 ulkoistettiin muuttotarkastusten tekeminen. 

Vakinaisen henkilöstön yhteismäärä on strategian päi-
vityshetkellä 22 henkilöä. Säätiön organisaatio muo-
dostuu talouspalvelutiimistä, kiinteistöpalvelutiimistä, 
asiakaspalvelutiimistä sekä hallinnosta. Strategiajak-
solla 2019–2022 säätiön vakituisen henkilöstön määrä 
voi maltillisesti kasvaa. Säätiön johdosta on vaihtumas-
sa lähivuosina kiinteistöjohtaja, jonka tilalle rekrytoi-
daan uusi. 

Henkilöstötutkimus tehdään säännöllisin väliajoin. 
Säätiön henkilöstön antama yleisarvosana TYS:stä työ-
paikkana oli 4 asteikolla 1-5. 

Talous

TYS:n taloudellinen tila on vakaa ja taloudellinen liikku-
matila on kasvanut. Turun Ylioppilaskyläsäätiön liike-
vaihto vuonna 2018 oli 26,7 M€. Taseen loppusumma 
31.12.2018 oli 167 M€. Säätiöllä oli 31.12.2018 lainaa 
yhteensä 126,9 M€.  Korollisten lainojen keskikorko 
31.12.2018 oli 0,71 %.  Suurin osa lainoista on niin sa-
nottuja pitkiä ARA-korkotukilainoja, joiden lyhennykset 
painottuvat voimakkaasti laina-ajan loppuvuosiin. Tä-
män vuoksi talouden suunnittelussa korostuu varau-
tuminen tulevien vuosien kasvaviin pääomakuluihin.

Riskit

Säätiön toiminnassa merkittävimpiä riskejä ja epävar-
muustekijöitä ovat asuntojen käyttöasteen lasku, muu-
tokset valtion asuntorakentamisen tukijärjestelmissä, 
säätiön verovapauden jatkuminen, yleinen korkotason 
nousu, vanheneva kiinteistökanta sekä rakentamisen 
laatu ja hinta. Maailmantalouden sekä Suomen ja Var-
sinais-Suomen talouskehitys vaikuttaa voimakkaasti 
säätiön toimintaedellytyksiin ja talouteen.

Kiinteistösijoittajien tulo opiskelija-asuntomarkkinoille 
vaikuttaa väistämättä myös TYS:n asemaan vuokra-
nantajana ja kilpailutilanteeseen, kun markkinaehtois-
ten vuokra-asuntojen tarjonta kasvaa.  Tämän vuoksi 
strategiassa painotetaan erityisesti, että TYS onnistuu 
edelleen parantamaan asuntojen laatua ja kehittämään 
kiinteistöjen hoitoa, jotta asukkaiden opiskelija-asun-
nolta edellyttämiin vaatimuksiin voidaan jatkossakin 
vastata. Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen 
piiriin on vähentänyt soluasuntojen sekä yhteiskeittiöl-
listen yksiöiden kysyntää. 

Säätiön keskustasta kauempana sijaitsevat edulli-
semmat soluasunnot ovat olleet kysyttyjä erityisesti 
kansainvälisten tutkinto opiskelijoiden keskuudessa. 
Osalle ETA-alueen ulkopuolelta tuleville kansainvälisil-
le tutkinto opiskelijoille otettiin lukukausimaksut käyt-
töön syksyllä 2017. Nämä opiskelijat hakevat yleensä 
edullisinta asumisvaihtoehtoa, jollaisia säätiön tarjo-
amat soluasunnot ovat. Tästä huolimatta solujen tyh-
jäkäytöstä aiheutuva taloudellinen vajaakäyttö on noin 
puolet koko taloudellisesta vajaakäytöstä.  Korkea-
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koulut toivovat, että TYS järjestää yhä kasvavan vaihto-
opiskelijamäärän asumisen tavalla tai toisella.  Säätiö 
pyrkii edelleen osaltaan vastaamaan myös tähän tar-
peeseen, vaikka vaihto-opiskelija-asuntoihin sisältyy 
suurempi vajaakäyttöriski kuin muiden opiskelijoiden 
asuntoihin.

Valtion päätökset investointien avustamisessa tai lai-
naehdoissa vaikuttavat rakentamisen hintaan ja sitä 
kautta vuokratasoon. Opiskelija-asunnoille myönnet-
tävät investointiavustukset ovat 10 % rakennuskus-
tannuksista, millä voidaan kattaa rakennushankkeiden 
omarahoitusosuus. Loppu rahoitetaan korkotukilai-
nalla. Erityisryhmien ARA-investointiavustuksen alinta 
tukiluokkaa on hallitusohjelmaan kirjattu korotettavan 
10 prosentista 15 prosenttiin ja tätä koskeva hallituk-
sen esitysluonnos on ollut lausuntokierroksella.

Tyyssijan liiketilojen rakentaminen ja vuokraaminen 
on säätiön tavanomaisesta toiminnasta poikkeavaa, 
ja liiketilojen vuokratuottojen tulee kattaa liiketilojen 
menot, mihin sisältyy taloudellista riskiä. Tulevia liike- 
ja toimistotiloja varten säätiö on päättänyt perustaa 
oman erillisen osakeyhtiön. Liiketilat tulee rahoittaa 
erillisellä ns. kovan rahan lainalla, jonka korkokustan-
nus tullee olemaan korkeampi kuin asuntoja varten 
otettavan korkotukilainan.

Säätiöllä on suunnitteilla mittavia investointeja lähi-
vuosien aikana. Uudisrakentamisen laadunhallintaan 
tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta vältyttäisiin 
rakennusvirheiden aiheuttamilta ylimääräisiltä kus-

tannuksilta tulevaisuudessa. Säätiön kiinteistökannan 
vanhetessa on riskinä, että perusparannuksia voidaan 
joutua toteuttamaan suunniteltua aikaisemmin. Perus-
parannusstrategia on laadittavana.

Nopeasti nouseva lainamäärä yhdistettynä korkojen 
nousuun lisäisi rahoituskustannuksia merkittävästi. 
Korkotason ennustetaan kuitenkin pysyvän matalana 
vielä lähivuosina.  Korkoriskeihin on varauduttu kor-
kosuojauksella ja hajauttamalla säätiön lainat eri kor-
kosidonnaisuuksiin.  Vajaa puolet lainoista on sidottu 
euribor-korkoihin. Arava- ja vuosimaksulainojen korot 
Valtiokonttori määrittelee vuosittain, vuosimaksulaino-
jen korkoon vaikuttaa elinkustannusindeksin muutok-
set. Osa säätiön korkotukilainoista on kiinteäkorkoisia.

Voimassaolevan arava- ja korkotukilainsäädännön mu-
kaisesti säätiön tulee pitää erillään rajoitusten alainen 
omakustannusvuokraustoiminta ja muu vuokraustoi-
minta. Muu vuokraustoiminta käsittää sekä ARA-ra-
joituksista vapaat ja vapautuneet asuntokohteet, että 
muun vuokraustoiminnan, kuten liiketilat. Omakustan-
nusvuokraustoiminnan tuottoja ei saa käyttää muun 
vuokraustoiminnan tukemiseen vaan muun vuokraus-
toiminnan tuottojen tulee kattaa omat kulunsa. Säätiön 
asuntokohteista on mahdollista lähivuosina hakea ra-
joituksista vapaaksi muutama kohde. 

Säätiön imagon heikkeneminen esim. asuntojen, asui-
nalueiden ja palvelun laadun heikkenemisen tai muista 
syistä johtuvan negatiivisen mediajulkisuuden kautta 
on riski.

5



2 TYS:N ARVOT

Asukaslähtöisyys

• TYS tarjoaa opiskelijoille edullisia ja laadullisesti 
hyviä vuokra-asuntoja.

• TYS on non-profit-organisaatio.
• Säätiön toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden 

tarpeet.
• Säätiö on asukkaiden tukena asukkaiden asumi-

sessa ja arkielämän järjestämisessä.
• TYS arvostaa asukkaidensa ja yhteisönsä moni-

naisuutta sekä edistää toiminnassaan saavutetta-
vuutta.

 
Luotettavuus

• TYS on pysyvä ja vakaa toimija asuntomarkkinoilla.
• Säätiö on turvallinen vuokranantaja ja kohtelee 

asukkaita ja hakijoita oikeudenmukaisesti.
• Säätiö on opiskelija-asumisen markkinajohtaja Tu-

run seudulla.

Innovatiivisuus

• TYS on valmis ottamaan käyttöön rakentamisessa 
uusia asioita, jotka edistävät kestävien materiaali-
en käyttöä, energian säästöä ja uusiutuvien ener-
giamuotojen hyödyntämistä.

 

• Säätiö on valmis kehittämään ja ottamaan käyttöön 
uusia palveluja ja digitaalisia ratkaisuja, jotka pa-
rantavat palvelua ja lisäävät asumisviihtyvyyttä.

Avoimuus ja läpinäkyvyys

• TYS:n asukasvalinta perustuu sosiaaliseen tarkoi-
tuksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen 
ketään syrjimättä. 

• Syyslukukauden alussa etusija on uusilla opiskeli-
joilla.

• Säätiön hallinnon ja päätöksenteon lähtökohtana 
on avoimuus ja läpinäkyvyys.

Kumppanuus

• TYS on itsenäinen toimija.
• TYS:n ja sen sidosryhmien välinen kumppanuus on 

kehittyvää.
• Säätiön tavoitteena on edistää oppilaitosten me-

nestymistä ja kaupungin houkuttelevuutta opiske-
lukaupunkina.

• Kansainvälisyys on tärkeää TYS:n, Turun kaupun-
gin, oppilaitosten ja opiskelijoiden näkökulmasta.

• Kumppanuus hyödyttää sekä säätiötä että sen 
kumppaneita.

• Säätiö on opiskelijan paras kumppani asumisessa.
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3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2022

Opiskelijat

Opiskelu tapahtuu lisääntyvässä määrin pienryhmissä 
eikä se ole sidottu aikaan tai paikkaan. Oppilaitosten 
vanhat tilat soveltuvat huonosti tällaiseen pienryhmä-
muotoiseen opiskeluun ja tiedon hakuun. Missä mää-
rin tämä opiskelumallien muutos heijastuu opiskelijoi-
den asumiseen, on edelleen avoin kysymys. Ryhmissä 
opiskelu saattaa lisätä tarvetta rakentaa muokattavia 
yhteisiä tiloja opiskelija-asuntokohteisiin. Toinen vaih-
toehto olisi rakentaa isoja ryhmäasuntoja, joihin sa-
man alan opiskelijat voivat hakea yhdessä ja joissa he 
voivat vaihtaa kokemuksia ja opiskella yhdessä. Näis-
tä opiskelu- ja elämäntapojen muutoksista tarvitaan 
lisää tutkittua tietoa opiskelija-asuntojen suunnitte-
lun lähtökohdaksi. Isommat yhteiskäyttötilat opiskeli-
ja-asuntojen yhteydessä lisäävät rakennus- ja ylläpi-
tokustannuksia, joten yhteiskäyttötilojen kustannusten 
kattamisen vaihtoehtoja on selvitettävä.

Opiskelijat hakevat uusia, laadultaan hyviä yhden hen-
gen asuntoja kaupunkien keskustoista ja/tai oppilai-
tosten läheisyydestä. Vanhan soluasuntokannan ky-
syntä ainakin suomalaisten opiskelijoiden keskuudessa 
vähenee. Osa kansainvälisistä tutkinto- ja vaihto-opis-
kelijoista hakeutuu todennäköisesti edelleen edullisen 
soluasumisen piiriin.Suomen opiskelija-asunnot SOA 
ry selvittää opintotuen ja asumistuen muutoksien vai-
kutusta opiskelija-asumiseen. Ylioppilaskylän ympäris-
töä rakennetaan, mikä merkitsee myös palvelutarjon-
nan lisääntymistä.

Muu vuokra-asuntotarjonta

Vapaiden markkinoiden vuokra-asuntojen tarjonta on 
kasvanut, mutta varsinkin uudet vuokra-asunnot ovat 
merkittävästi kalliimpia kuin TYS:n asunnot. On mah-
dollista, että kotimaisten asuntosijoittajien lisäksi myös 
kansainväliset sijoittajat voivat sijoittaa pelkästään 
opiskelijoille rakennettaviin vuokra-asuntoihin, kuten 
on tapahtunut muualla Euroopassa ja viime aikoina 
myös Tanskassa ja Ruotsissa. 

4 MISSIO

Turun Ylioppilaskyläsäätiö on taloudellisesti vakaa, 
turvallisen, yksilöllisen ja helpon opiskelija-asumisen 
mahdollistava asukaslähtöinen suunnannäyttäjä.  

5 VISIO

• Uudet opiskelijat tuntevat TYS:n ja se on heidän en-
simmäinen vaihtoehtonsa, kun he hakevat asuntoa
Turusta.

• TYS on rohkea ja kokeileva rakentamisessa ja pal-
velujen kehittämisessä. TYS:n asuntojen asuntoja-
kauma, asuntojen laatu ja tarjotut palvelut vastaa-
vat opiskelijoiden kysyntää.

• TYS on taloudellisesti vahva ja se pystyy vastaa-
maan sekä lähiajan että pidemmän aikavälin talou-
dellisiin haasteisiin.

• TYS on polulla hiilineutraalisuuteen vuoteen 2029
mennessä muiden Turun toimijoiden kanssa kau-
pungin strategian mukaisesti.

6 STRATEGIAN TAVOITTEET

• TYS tarjoaa opiskelija-asunnon 25 %: Ile opiskeli-
joista Turussa. Tämä merkitsee sitä, että uustuo-
tantoa lisätään siten, että 10 000 asuntopaikan
tavoite voidaan saavuttaa pitkällä, yli strategiakau-
den ulottuvalla aikavälillä.

• Kiinteistökannasta huolehtiminen on tärkeä osa
TYS:n toimintaa. Rakentamalla, korjaamalla ja tar-
vittaessa myös luopumalla TYS huolehtii paitsi kiin-
teistöistä myös asuinalueiden elinvoimaisuudesta.
TYS:n uustuotannon painopiste on strategiakau-
della Ylioppilaskylässä.

• Digitalisaatio merkitsee uusia sähköisiä palveluja
ja toimintatapoja, jotka sujuvoittavat säätiön palve-
lua ja lisäävät asumisviihtyisyyttä.

• Ylioppilaskylä on osa uutta kampusaluetta.
• TYS on edelläkävijä ympäristö- ja ilmastoystävälli-

sessä rakentamisessa.
• Vastavuoroisuus ja tasapuolisuus sidosryhmien

kanssa kumppanuudessa.

7 SIDOSRYHMÄROOLIT JA -YHTEISTYÖ

Turun kaupunki keskeisenä yhteistyökumppanina

Säätiö on asunto- ja elinkeinopoliittinen kumppani kau-
pungin strategisten tavoitteiden toteuttamisessa. Hyvä 
yhteistyö kaavoitus- ja rakennusasioissa on säätiön toi-
minnan kannalta hyvin tärkeää. Uustuotannon määrän 
kasvattaminen edellyttää sitä, että kaupungin kaavoitus-
prosessi mahdollistaa riittävän määrän rakentamiskel-
poisia tontteja olevan koko ajan tarjolla.

Asukkaat

Asukkaat ovat säätiön merkittävin sidosryhmä. Asukas-
viihtyvyyden jatkuva lisääminen on säätiön strategisten 
tavoitteiden kannalta keskeistä. 

Oppilaitokset

Kohtuuhintainen ja laadukas opiskelija-asuminen lisää 
turkulaisten oppilaitosten vetovoimaa. TYS tukee oppi-
laitosten pyrkimystä kansainvälistymiseen järjestämällä 
kansainvälisten opiskelijoiden asumista yhteistyössä op-
pilaitosten kanssa.

Ylioppilaskunnat ja opiskelijakunnat

Opiskelijoiden näkökulmasta on tarkoituksenmukaista 
keskittää opiskelija-asuminen Ylioppilaskylän ja kampus-
ten alueelle. Tiivis asuntokanta mahdollistaa tehokkaan 
yhteisten tilojen ja palvelujen käytön asuntojen läheisyy-
dessä.

7



8 STRATEGIAN PAINOPISTEALUEET

8.1. TALOUS KUNNOSSA

• Taloudellinen käyttöaste on vähintään 97 %.
• Asuntojen vuokrataso on 15–20 % alle markkina-

vuokrien (huom. TYS:n vuokriin sisältyy sähkö, vesi
ja internetyhteys).

• Talouden suunnittelussa varaudutaan kasvaviin
pääomamenoihin.

• Omille rahoitusvaroille saadaan kohtuullinen tuot-
to.

Säätiön asuntokannan on pääosin sijaittava lähellä op-
pilaitoksia tai kaupungin keskustassa. Asuntojen laa-
dun on vastattava vuokratasoa ja asuntojen on oltava 
sen kokoisia, että ne ovat helposti vuokrattavissa ja 
vuokrat ovat edulliset.

Säätiön asuntojen käyttöaste on hyvä ja tavoitteena 
on, että taloudellinen käyttöaste on strategiakaudella 
vähintään 97 %. Asuntojen tarkastusprosessia kehi-
tetään ja nopeutetaan, jotta asunnot voidaan vuok-
rata nopeammin. Myös asuntojen korjausmenettelyä 
on kehitettävä niin, että asunnot voidaan korjata asu-
misaikana ja läpimenoaikaa nopeuttaa. Lisäksi vuok-
rausmenettelyä on parannettava siten, että pystytään 
vastaamaan mahdollisimman joustavasti asunnonha-
kijan tarpeisiin.

Kilpailu yksityisten vuokra-asuntomarkkinoiden kans-
sa lisääntyy, kun markkinaehtoisten vuokra-asuntojen 
tarjonta kasvaa. Säätiö tekee säännöllisesti kilpailu- ja 
kysyntäanalyysin Turun vuokra-asuntomarkkinoiden 

tilanteesta ja tulevasta kehityksestä. Tavoitteena on, 
että säätiön asuntojen vuokrat ovat 15–20 % edulli-
semmat kuin vastaavat asunnot ja vastaavilla ehdoilla 
yksityisillä markkinoilla.

ARA:n säädökset säätelevät voimakkaasti talouden 
suunnittelua ja säätiön varojen sijoittamista. Hallituk-
sen sijoitustyöryhmä tekee hallitukselle ehdotuksia 
säätiön varojen ja velkojen hoitamisesta.

Uusien korkotukilainojen lyhennysohjelmat ovat muut-
tuneet aiempaa etupainotteisemmiksi uuden lainsää-
dännön myötä. Koska vanhojen korkotukilainojen ja 
vuosimaksulainojen lyhennysohjelmat ovat kuitenkin 
edelleen jälkipainotteisia, voitaisiin nykyisiin korkotuki-
lainoihin tehdä kassavaroista ylimääräisiä lyhennyksiä 
noin 1-2 M€ vuodessa, mikäli erittäin alhainen korko-
taso jatkuu koko strategiakauden ajan. Ylimääräiset 
lainanlyhennykset tasoittaisivat tulevien vuosien vuok-
rankorotuspaineita. Vaihtoehtona on kassavarojen 
sijoittaminen siten, että tulevat lyhennykset voidaan 
maksaa eräpäivinä 

Strategiakaudella toteutettaviksi suunniteltujen inves-
tointien jälkeen säätiön lainamäärä ilman ylimääräisiä 
lyhennyksiä olisi vuonna 2022 yhteensä noin 167 M€ 
(126,9 M€ vuonna 2018): 

Aitiopaikka (valmistunut vuonna 2019) 25 M€ 
Tyyssija (2019-2021) noin 32 M€
Kylänkulma (2021-2024) noin 45 M€
Kuunsillan peruskorjausinvestointi (2019-2021) 
noin 5,3 M€ (tulorahoitus 2,3 M€ ja korkotukilaina)
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Mikäli kaavaillut investoinnit toteutetaan suunnitellus-
sa aikataulussa, haasteeksi muodostuu kassavarojen 
riittävyys. Kassavarojen määrään voidaan vaikuttaa 
esimerkiksi luopumalla yllä tarkoitetuista ylimääräisis-
tä lainanlyhennyksistä, ottamalla käyttöön luotollinen 
tili tai tulouttamalla sijoituksia.

Strategiakauden aikana tehdään päätöksiä Ylioppilas-
kylän itäpuolen kehittämisestä. 

Peruskorjauksen tarpeessa ovat Ispuri II-III:n (arvioi-
tu peruskorjauskustannus 4 M€) ja Pilvilinnan (8 M€) 
kohteet. Ispuri II-III on mahdollista hakea aravarajoi-
tuksista vapaaksi jo nyt ja Pilvilinna vuonna 2026. 

Laskelmat on laadittu oletuksella, että valtion inves-
tointiavustukset opiskelija-asumisessa ovat nykysään-
nösten mukaisesti 10 % kustannuksista. Mikäli hallitus-
ohjelman kirjaus tuen nostamisesta 15 %:iin toteutuu, 
pienenee säätiön lainamäärä uusissa ARA-hankkeissa.
Säätiön vuotuiset lainaohjelmien mukaiset lyhennykset 
(nostettavat lainat huomioiden, ilman ylimääräisiä ly-
hennyksiä) vuosina 2019-2022 ovat noin 5,1-6,2 M€/v. 

Alkuvuonna 2019 päättyi Turun kaupungin kanssa teh-
ty määräaikainen sopimus nollakorkoisesta 7,6 M€:n 
lainasta. Lainasopimus oli aiemmin uudistettu kerran. 
Tällä lainalla on aikoinaan katettu Ikituurin kongressi-
hotellin liiketoiminnasta syntyneitä tappioita. Koroton 
velka korvattiin uudella, saman määräisellä korollisella 
velalla, koska kaupunkia velvoittavien nykyisten sään-
nösten mukaan uusi velka ei voi enää olla koroton. Uusi 
velka on lyhennysohjelmallinen niin, että sitä lyhenne-
tään alkaen 15.2.2022 ja päättyen 15.8.2033 viimeisen 
lyhennyksen (15.2.2034) ollessa 6.406.026,19 euroa.  
Säätiö voi käyttää korkoihin ja lyhennyksiin vain ns. va-
paita varoja.

Strategian päivityshetkellä käytössä olevien korkoen-
nusteiden (Kuntarahoituksen ennuste EURIBOR-ko-
roista) perusteella arvioidaan korkotason pysyvän 
edelleen erittäin alhaisella tasolla, jolloin korkokus-
tannukset olisivat kumulatiivisesti vuosina 2019-2022 
noin 4,4 M€. Säätiön lainasalkun keskikorko näillä en-
nusteilla vuosina 2019-2022 olisi keskimäärin 0,73 %. 
Jo maltillinenkin korkotason nousu yhdellä prosentti-
yksiköllä ennusteesta lisäisi korkokuluja kumulatiivi-
sesti lähes 1,8 M€. TYS:n lainasalkun keskikorko olisi 
tuolloin vuosina 2019-2022 keskimäärin 1,03%. 

Vuosimaksulainojen korkoon vaikuttaa kuluttajahin-
taindeksin muutos, joka molemmissa ennusteissa on 
1 % vuodessa. Mikäli korkotaso oleellisesti nousee, sil-
lä on huomattava vaikutus lainasalkun kustannuksiin. 
Korkojen nousua ehkäisevät ARA-lainojen korkotuki 
ja säätiön ottama korkosuojaus. Ylläpito- ja huoneis-
tokorjausten suhteellinen osuus säätiön budjetista on 
tällä hetkellä vakiintuneella tasolla. 

Vuokrantarkistukset pidetään strategiakaudella koh-
tuullisina. Säätiön toiminnan on oltava siinä mää-
rin ylijäämäistä, että säätiö pystyy ilman merkittäviä 
vuokrankorotuksia selviytymään tulevista vuosista, 
jolloin nykyisten arava- ja korkotukilainojen lyhennyk-
set ovat enimmillään.

Seurantamittarit:

• Käyttöaste.
• Vuokrataso versus markkinavuokrat.
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8.2 UUSTUOTANTOA LISÄTÄÄN

• Rakennetaan noin 1 000 uutta opiskelija-asuntoa 
strategiakaudella 2018-2022 (Vuonna 2019 Aiti-
opaikka 255 asuntoa, vuonna 2021 Tyyssija 186 
asuntoa ja strategiakauden loppupuolella Kylän-
kulman noin 350 asuntoa rakenteilla).

• Pääosa uustuotannosta on pieniä asuntoja.
• Edistetään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisu-

ja.
• Kohteista, joiden käyttöaste on pysyvästi alle 90 %, 

luopumista harkitaan.

Tavoitteena on, että TYS rakentaa strategiakaudella 
noin 1 000 uutta opiskelija-asuntoa pääosin Ylioppi-
laskylään tai sen välittömään läheisyyteen. Mahdol-
lisuuksia rakentaa myös Turun tiedepuiston alueelle 
selvitetään. Yhteiskunnan tuki rakentamiseen, ainakin 
erityisryhmien osalta (joihin opiskelija-asunnot kuulu-
vat), jatkuu strategiakauden ajan.

Turun Ylioppilaskyläsäätiön strategiajaksolla valmis-
tuneet, valmistuvat ja käynnistettävät (2018–2022) 
uudisrakennushankkeet olisivat nykyisellä hintatasolla 
yhteensä noin 100 M€. Tämä lisäisi säätiön asuinneliöi-
tä noin 26 500 asm²/160 asuntoa/v eli yhteensä noin 
800 asuntoa valmistuisi tai rakentaminen olisi aloitettu 
strategiakaudella. Hankkeet rahoitetaan pääosin val-
tion korkotukilainoituksella ja investointiavustuksilla. 

Pääosa uusista opiskelija-asunnoista on pieniä yhden 
hengen asuntoja. Uustuotannossa ja perusparannuk-

sissa ollaan valmiita kokeilemaan kestävän kehityksen 
mukaista ja arkkitehtonisesti kiinnostavaa rakentamis-
ta. Lisäksi haetaan ratkaisuja, joilla voidaan säästää 
energiaa ja lisätä uusiutuvien energiamuotojen käyt-
töä. Lisäksi etsitään aktiivisesti keinoja, joilla saadaan 
myös asukkaat säästämään energiaa ja vähentämään 
veden kulutusta.

Mahdollisia perusparannuskohteita strategiakaudella 
ovat meneillään olevan Kuunsillan lisäksi Ispuri II-III 
ja Pilvilinna. 

Säätiön perusparannusstrategia on laadittavana. TYS:n 
uustuotannon painopiste on tällä hetkellä Ylioppilasky-
lässä. Asuntojen korjaamisessa haetaan uusia, taloudel-
lisesti edullisempia ratkaisuja, jotka kuitenkin lisäävät 
merkittävästi asuntojen ja asuntokohteiden viihtyisyyt-
tä. Kiinteistökannasta huolehtiminen on tärkeä osa  
TYS:n toimintaa. Rakentamalla, korjaamalla ja tarvit-
taessa myös luopumalla TYS huolehtii paitsi kiinteis-
töistä myös asuinalueiden elinvoimaisuudesta. Tämä 
edellyttää sitä, että ARA myöntää kohteille vapautuk-
sen käyttö- ja luovutusrajoituksista. Opiskelija-asunto-
kohteista, joiden käyttöaste näyttäisi jäävän pysyvästi 
alle 90 %:n, luopumista harkitaan.

Seurantamittarit:

• Rakennetaan keskimäärin noin 160 asuntoa vuo-
dessa.
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8.3 KYLÄ KAMPUKSELLA

• Uustuotannon painopiste Ylioppilaskylässä.
• Kampusalueella toimivat kevyen- ja julkisen liiken-

teen yhteydet.
• Palveluja lisää Ylioppilaskylään.

Turun Tiedepuisto on usean kampuksen kokonaisuus. 
Siihen kuuluvat Yliopistojen kampus, Opiskelijakampus 
(Ylioppilaskylä), Terveyskampus (TYKS), Yrityskampus 
(Teknologiakiinteistöt), uusi kampus, urheilukampus ja 
AMK-kampus. Se on suunniteltava kokonaisuudessaan 
niin, että se on myös liikenteellisesti toimiva. Tämä edel-
lyttää sekä hyviä julkisia liikenneyhteyksiä että toimivia 
kevyeen liikenteen väyliä. Ylioppilaskylässä on oltava 
turvalliset ja hyvät kevyen liikenteen väylät ja kylästä 
on päästävä sujuvasti em. kampuksille ja kaupungin 
keskustaan.

Säätiön tavoitteena on yhteistyössä Turun kaupungin 
ja oppilaitosten kanssa kehittää vaihtoehtoisia suunni-
telmia toimiviksi liikennejärjestelyiksi. Ylioppilaskyläs-
sä on yhteiskäyttöpyörät ja -autot, jotka lisäävät mer-
kittävästi liikkumispalveluja alueella. Näiden uusien 
palvelujen tavoitteena on myös vähentää tarvetta ra-
kentaa autojen pysäköintitiloja.

Säätiön tavoitteena on, että pääosa opiskelija-asun-
tojen uustuotannosta toteutetaan Ylioppilaskylään tai 
sen välittömään läheisyyteen. Ylioppilaskylän ja joki-
rannan kevyen liikenteen väylän väliin jäävän alueen 
rakentamismahdollisuuksia selvitetään. Myös mahdol-
lisuutta osallistua Tiedepuiston kansi -hankkeeseen 
selvitetään. Ylioppilaskylän itäpuoli on tulossa strate-
giakaudella perusparannusikään. Tavoitteena on, että 
kysymys itäpuolen tulevaisuudesta linjataan strategia-
kaudella.

Ylioppilaskylän kaupalliset palvelut ja säätiön mah-
dollisesti asukkailleen tarjoamat yhteiset palvelut 
keskitetään uuden toimisto- ja asuntokohteen yhte-
yteen. Palvelujen tarjonta paranee myös sen vuoksi, 
että Ylioppilaskylän läheisyyteen rakennetaan tulevi-
na vuosina uusia asuntokohteita. Asukkaille on tehty 
palvelutarvekartoitus muista kuin säätiön tarjoamista 

palveluista. Tulevaisuuden palvelukonsepteja linjataan 
sen tulosten pohjalta.

Länsipuolelle voidaan rakentaa ainoastaan yksittäisiä 
kauppa-, konttori-, ravintola/kahvila- ja liikuntatiloja.

Uuden kaavoituksen myötä rakentamisen painopiste 
siirtyy itäpuolelle. 

Seurantamittarit:

• Seurataan vuosittain strategian päivittämisen yh-
teydessä.

8.4 DIGITALISAATIO LISÄÄ PALVELUA

• Reaaliaikaisia viestintäkanavia kehitetään.
• Uudet digitaaliset palvelut vähentävät kasvokkain 

annettavien palvelujen tarvetta.
• Uusia innovaatioita hyödynnetään rakentamisessa 

ja palveluissa.
• Visuaalisuutta lisätään asuntojen markkinoinnissa.
• Uuden teknologian edellyttämiä valmiuksia paino-

tetaan rekrytoinnissa ja koulutuksessa.

Opiskelija-asumisen näkökulmasta digitalisaatiossa 
on kysymys asukkaiden muuttuneista odotuksista ja 
teknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista palvella 
heitä paremmin. Opiskelija-asumisessa kohderyhmä 
on otollinen digitalisaation tarjoamille uudistuksille.

TYS viestii jo nykyisin asunnon hakijoille ja asukkaille 
pelkästään sähköisesti. Viestintää voidaan edelleen 
kehittää lisäämällä chat-tyyppistä, kahdensuuntaista, 
reaaliaikaista viestintää asukkaiden kanssa.

Asunnonvalintaprosessi on monikanavainen, mutta in-
ternet on nykyisin selvästi kattavin kanava haettaessa 
asunnosta ensitietoa.

Säätiön näkyvyyttä ja tunnettavuutta voidaan tehostaa 
sosiaalisen median avulla. Se antaa myös mahdollisuu-
den rakentaa brändiä rennommalla ja viihteellisem-
mällä tavalla.

11



Säätiö selvittää, minkälaista älyä voidaan sisällyttää 
asuntoihin/kiinteistöihin ja miten digitalisaatio voi mul-
listaa asumista, asuntojen vuokrausta, kunnossapitoa 
ja huoltoa.

Asuntojen markkinoinnissa lisätään asuntoja esittele-
vää visuaalista materiaalia ja tutkitaan myös mahdolli-
suuksia hyödyntää virtuaaliesittelyjä.

Henkilöstön viestinnällistä osaamista kehitetään siten, 
että eri ihmiset pystyvät kertomaan saman tarinan 
omalla, persoonallisella tavallaan. Myös uusien henki-
löiden rekrytoinnissa painotetaan uuden teknologian 
edellyttämiä valmiuksia sekä valmiuksia kehittää omaa 
työtään ja työympäristöään.

Henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan jatkossakin. 
Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan ammatti- ja 
työyhteisötaitoa kehittävään koulutukseen.

Seurantamittarit:

• Seurataan vuosittain strategian päivittämisen yh-
teydessä

• Henkilöstön työtyytyväisyys

8.5 OPISKELIJAN ENSIMMÄINEN VALINTA

• TYS tunnetaan opiskelija-asumisen parhaana vaih-
toehtona.

• Tarjonta vastaa kysyntää.
• Säätiö tuntee asiakkaidensa tarpeet.

TYS:n tulisi olla opiskelijan ensimmäinen asumisvaih-
toehto. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki Turkuun tule-
vat opiskelijat ovat tietoisia TYS:n olemassaolosta ja  
TYS:llä on sellainen maine, että opiskelijan mielestä sen 
opiskelija-asunto on paras vaihtoehto.

TYS:n tulee seurata asukkaiden tarpeita ja huolehtia 
siitä, että asuntotarjonta pysyy monipuolisena. Asunto-
vaihtoehtoja tulee olla tarjolla eri-ikäisille ja erilaisissa 
elämäntilanteissa oleville opiskelijoille, esimerkiksi yh-
teisöasumiseen sopivia perheasuntoja ja lyhytaikaista 
majoitusta. Asuntojen laatuluokitus tukisi tätä. Mikäli 
asuntojen kunto ja laatu olisi yhdenmukaistettu sekä 
ennalta määritelty, asiakkaan olisi helpompi löytää juu-
ri omaan tarpeeseen sopiva asunto. 

Viestinnän ja markkinoinnin tulee tavoittaa potentiaa-
liset hakijat ja Turussa jo opiskelevat. Olennaista on 
saada opiskelijoille tieto siitä, että asuntoja on tarjolla 
hyvin syyslukukauden alkua lukuun ottamatta. Pitää 
myös löytää opiskelija-asuntojen kilpailuvaltit, esim. 
nopeat nettiyhteydet, ja viestiä niistä kohderyhmälle.

Asunnon vuokraaminen on merkittävä tapahtuma ja 
tästä syystä palvelun laadulla on suuri merkitys asiak-
kaan tyytyväisyyteen. Asiakkaan tulee kokea asunnon 
vuokraaminen vaivattomaksi ja helpoksi tapahtumaksi.

Asumisen aikana asukkaan pitäisi puolestaan olla tyy-

tyväinen esimerkiksi tietoliikenneyhteyksiin ja huolto-
palveluihin. Opiskelija-asukkaat eivät tyydy pelkkään 
”kattoon pään päällä”, vaan vaativat laatua sekä asun-
nolta että palvelulta. Kehitettäviä palveluita voisi olla 
esim. vertaislainaus, jossa asukkaat voisivat digitaali-
sen palvelun kautta lainata toisiltaan vaikkapa ompe-
lukoneita.

Hallitus on määrittänyt palvelulupaukset:

Hakijalle

• haemme yhdessä sinulle sopivan asunnon
 − kun haet asuntoa, vastaamme yhteydenottoo  

si 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 läpinä-
kyvät

• olemme turvallinen ja varma valinta opintojaan 
aloittavalle

 
Asukkaalle

• vastaamme yhteydenottoosi viimeistään seuraava-
na työpäivänä

 − palvelemme sinua henkilökohtaisesti: asiakaspal-
velussa, chatissa, somessa, puhelimitse,tekstivies-
tillä, 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 rakenta-
misessa ja kiinteistöjen ylläpidossa

• suunnittelemme ja rakennamme asunnot opiskeli-
joille

Poismuuttajalle

• voit jatkaa asumista vielä vuoden valmistumisesi 
jälkeen

• palautamme vakuusmaksun kuukauden kuluessa 
sopimuksen päättymisestä, mikäli ei ole selvitettä-
vää

Opiskelija-asuntovuokrauksessa siirrytään massatuo-
tannosta kohti massaräätälöintiä. Esimerkiksi asiakas-
tyytyväisyyskyselyjen osalta pyritään mittaa ja reagoi 
-strategiaan.

TYS:n tulisi kehittää reaaliaikaisia sensoreita, joiden 
avulla voidaan jatkuvasti tutkia, millaisia tarpeita asi-
akkailla on ja sen jälkeen pyrkiä täyttämään nuo tar-
peet.
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Mittaa ja reagoi -organisaatio tunnistaa muuttuvat 
asiakastarpeet ja uudet liiketoimintamahdollisuudet 
sellaisina kuin ne ovat ja vastaa niihin ennen kuin ne 
katoavat tai muuttuvat. Oikeiden sensorien löytäminen 
on hankalaa; TYS:n on vaikea saada asiakkaalta infor-
maatiota sellaisista asioista, joiden olemassaoloa asia-
kas ei ole itsekään tiedostanut.

Seurantamittarit:

• Tarvekysely
• Käyttöaste
• Palvelulupauksen toteutumisen seuranta.

8.6 ROHKEA JA KOKEILEVA

• TYS huomioi ekologisen ja taloudellisen kestävyy-
den sekä ilmastotavoitteet.

• Asukkaat osallistuvat ratkaisujen kehittämiseen ja 
kokeilemiseen.

• Kokeillaan erilaisia teknisiä ratkaisuja.
• Kokeillaan yhteiskäyttöpalveluita.

TYS huomioi päätöksenteossaan ja omassa toiminnas-
saan ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyy-
den. TYS painottaa kaikessa toiminnassaan sellaisia 
ratkaisuja, joilla uusiutumattomien luonnonvarojen 
käyttöä voidaan vähentää ja ehkäistä ilmastonmuu-
tosta. Säätiö edistää asukkaidensa mahdollisuuksia 
ympäristöystävällisyyteen tiedottamisella ja käytännön 
ratkaisuilla esimerkiksi energiansäästössä ja jätehuol-
lossa. Kiertotaloutta edistetään.

TYS etsii aktiivisesti ja ottaa rohkeasti käyttöön digitaa-
lisia ratkaisuja, jotka voivat parantaa asumisen laatua, 
nostaa asukkaiden saaman palvelun tasoa tai tehostaa 
säätiön omaa toimintaa.

TYS haluaa käyttää hyödyksi asukkaiden osaamispo-
tentiaalia ja mahdollistaa asukkaiden osallistumisen 
uusien ratkaisujen kehittämiseen ja kokeilemiseen 
sekä edistää yhteisöllisyyttä.

TYS seuraa toimialaansa liittyvää teknistä kehitystä ak-
tiivisesti, on kiinnostunut uusista innovaatioista ja on 
halukas kokeilemaan erilaisia teknisiä ratkaisuja. TYS 
mitoittaa kokeilut siten, että kokeiluihin aina sisältyvä 
epäonnistumisen riski voidaan sietää ja epäonnistumi-
nen sallia.

Säätiö on edelläkävijä ympäristöystävällisen raken-
tamisen hyödyntämisessä ja perustaa sekä uudisra-
kentamisen että peruskorjaukset kestävän kehityksen 
mukaisille ratkaisuille. TYS ottaa huomioon elinkaa-
riajattelun ja pyrkii ilmastoneutraaliuteen. Säätiö to-
teuttaa kohteet siten, että ne ovat myös pidemmällä ai-
kavälillä ympäristöä säästäviä ja energiatehokkaita.

Seurantamittarit:

• Seurataan vuosittain strategian päivittämisen yh-
teydessä.
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8.7 LUOTETTAVA KUMPPANI 

• Säätiö on johdonmukainen ja ennustettava
• Kumppanuutta kehitetään aktiivisesti.
• Kumppanuus on kaikkia osapuolia hyödyttävää.
• Kumppaneiden yhteisenä tavoitteena on tehdä Tu-

rusta Suomen kiinnostavin ja Itämeren alueen in-
nostavin opiskelukaupunki.

TYS on sidosryhmilleen luotettava kumppani. Sekä TYS 
että sen tärkeimmät sidosryhmät hyötyvät vastavuo-
roisesti ja tasapuolisesti kumppanuudesta. Säätiöllä ja 
sen tärkeimmillä kumppaneilla on sama päämäärä teh-
dä Turusta elinvoimainen ja menestyvä opiskelukau-
punki, mitä tavoitetta edistää TYS:n ja sen tärkeimpien 
sidosryhmien välinen kehittyvä kumppanuus. Säätiö 
edistää mahdollisuuksien mukaan sille sopivia Turun 
infra-hankkeita. 

Kumppanuus tukee kaupungin tavoitetta tehdä Turus-
ta houkutteleva ja haluttu opiskelijakaupunki, jonne 
opiskelijat haluavat muuttaa ja myös jäädä työskente-
lemään valmistumisensa jälkeen.

Opiskelijan mahdollisuus saada asumistoiveitaan vas-
taava asunto voi vaikuttaa siihen, minne hän pyrkii 
opiskelemaan. TYS:n uusien opiskelija-asuntokohtei-
den rohkea ja kokeileva arkkitehtuuri sekä yksiöpai-
notteinen asuntokanta voi vaikuttaa opiskelijan haluk-
kuuteen valita Turku opiskelupaikkakunnakseen.  

Kumppanuus tukee oppilaitosten tavoitetta olla veto-
voimaisia oppilaitoksia, joihin halutaan tulla opiskele-
maan niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Säätiö edistää 

tavoitetta tarjoamalla opiskelijoille hyvät ja edulliset 
opiskelija-asunnot. Säätiöllä on valmius olla mukana 
kehittämässä opiskelupaketteja, joissa ulkomaalaisille 
tutkinto-opiskelijoille voidaan tarjota sekä opetus että 
asuminen yhtenä kokonaisuutena.

Säätiö tavoittelee pysyvää ratkaisua kansainvälisten 
vaihto-opiskelijoiden asumiseen yhteistyössä Turun 
kaupungin ja oppilaitosten kanssa.

Kumppanuutta opiskelijoiden kanssa toteutetaan opis-
kelijajärjestöjen ja asukastoimintaorganisaation kaut-
ta sekä suoraan palvelemalla asukkaita. Kumppanuu-
den avulla voidaan kehittää palveluja, jotka lisäävät 
asumisviihtyvyyttä sekä luovat edellytyksiä opiskelijoi-
den vapaa-ajan viettoon.

Kehittyvästä kumppanuudesta hyötyvät tasapuolisesti 
sekä säätiö että sen tärkeimmät sidosryhmät.

Seurantamittarit:

• Seurataan vuosittain kumppanuuksien kehittymis-
tä.

9 STRATEGIAN SEURANTA

Strategian toteutumista seurataan vuosittain ennen 
talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelua. 
Seurantaistunnoissa tehdään tarpeen mukaan myös 
strategian päivitystä
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