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1 BAKGRUND

Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) grundades år 1966. 
Grundaren var Åbo universitets studentkår. Senare 
anslöt sig även Åbo handelshögskolas studentkår, Åbo 
Akademis studentkår och övriga studerandekårer.  
Åbo stad blev i början av 1980-talet en betydande bak-
grundsorganisation för stiftelsen. Numera är Student-
bystiftelsen i Åbo en offentlig upphandlande enhet och 
ingår i Åbo stadskoncern. I stiftelsens förvaltning fö-
reträds utöver Åbo stad även alla betydande student- 
och studerandekårer samt hyresgästförvaltningen. 
 
Stiftelsens huvudsakliga syfte är enligt dess stadgar 
att erbjuda hyresbostäder i Åboregionen för personer 
som studerar på läroanstalter efter grundskolan. Des-
sutom erbjuder stiftelsen hyresbostäder för utexami-
nerade och andra unga, samt för utländska studeran-
de och forskare. 
 
För att uppfylla sitt huvudsakliga syfte skaffar och byg-
ger stiftelsen i enlighet med sina tillgångar fastigheter 
och bostäder med alla behövliga tilläggsutrymmen på 
lämplig plats och till ett skäligt pris. 
 
Stiftelsen erbjuder bostad till cirka 7 000 studerande, 
varav 1 600 är utländska utbytes- och examensstude-
rande. Det totala antalet lägenheter uppgår till nästan 
4 900. 
 
Stiftelsens verksamhet styrs av dess stadgar, stiftel-
selagen, Åbo stadskoncerns anvisningar, samt Statens 
bostadsfonds regler och anvisningar. Stiftelsen är en 
icke-vinstdrivande organisation. Stiftelsen främjar sitt 
stadgeenliga syfte genom att bedriva stadgeenlig verk-
samhet, och producerar därmed mervärde för sina 
intressentgrupper. Detta innebär en skälig hyresnivå 
för stiftelsens bostäder samt en god kvalitetsnivå i för-
hållande till priset. 

Planering, genomförande och uppdatering 
av strategin

Målet med strategiprocessen var att via ömsesidigt 
arbete skapa en ny strategi, som under de kommande 
åren ska styra planeringen av TYS verksamhet. 

Strategiarbetet inleddes i mars 2016 och avslutades 
i november 2016. Stiftelsens styrelse godkände stra-
tegin den 8.12.2016. Kärngruppen för strategiarbete 
bestod av stiftelsens verkställande team och verks-
tällande kommitté. Under arbetet hördes stiftelsens 
styrelse och delegation, hela personalen, represen-
tanter för Åbo stad, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo 
yrkeshögskola, studentkårerna, studerandekårerna 
samt representanter för hyresgästerna. Som konsult 
under beredningsarbetet fungerade Timo Kultanen, 
doktor i ledarskapspsykologi (Leadership Psychology) 
från Kultanen Self Management TMI. 

Stiftelsens styrelse godkände uppdateringarna av 
strategin den 24.8.2018 och den 17.9.2019. 

BESKRIVNING AV NULÄGET

Bostäder och boende

Vid utgången av år 2018 bodde 6 584 personer i Stu-
dentbystiftelsens bostäder. Det fanns då totalt 4 726 
hyresbostäder, varav ettor 3 056 st., tvåor 1 319 st., 
treor 324 st., fyror 25 st. och kollektivbostäder för sex 
personer 2 st. Andelen kollektivbostäder är bland stif-
telsens bostadsplatser cirka 12 %, medan motsvaran-
de siffra i studentbostadssamfund i andra delar av lan-
det uppgår till cirka 25-40 %. Antalet kollektivbostäder 
har minskats i samband med ombyggnad, genom att 
omvandla kollektivbostäder till ettor eller sälja bostad-
sobjekt som dominerats av kollektivbostäder. För alla 
stiftelsens nya studentbostadsobjekt – planerade eller 
under uppbyggnad – görs i huvudsak endast bostäder 
för en person. 
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Av bostäderna användes 57 % av ensamboende och 
43 % av familjer. År 2018 bodde i stiftelsens bostäder 
per månad cirka 1 595 internationella examens- och 
utbytesstuderande från över hundra olika länder. För 
internationella utbytesstuderande reserveras årligen 
en egen kvot, läsåret 2018–2019 bestod den av 350 
bostadsplatser. 

Nyttjandegraden för stiftelsens bostäder har stigit un-
der 2018, i jämförelse med några tidigare år.  Bostä-
dernas ekonomiska nyttjandegrad var 97,6 % (år 2017: 
97,4 %) och den operativa nyttjandegraden 97,2 % (96,8 
%). 

Årligen ansöker drygt 6 600  studerande om en bostad 
från stiftelsen. Omsättningen i studentbostäderna är 
stor, och den genomsnittliga boendetiden är cirka 2,2 
år. Den största inflyttningen sker i början av hösttermi-
nen. Då flyttar omkring 1 000 nya studerande in i stif-
telsens bostäder, liksom ett par hundratal utbytesstu-
derande. 

I stiftelsens fastigheter verkade under år 2018 sex 
daghem, en butik, en restaurang samt Åbo Universitets 
studentkår (TYY) med underorganisationer.

Investeringar

Det nyaste studentbostadsobjektet är det under år 
2019 färdigställda Aitiopaikka. Byggandet av följande 
nya objekt, Tyyssija, inleds i Studentbyn under hös-
ten 2019. Dessutom har grundrenoveringar under de 
senaste åren utförts i Haliskylä (2014–16), YO-talo A 
(2017), Iltakajo (2016–18) och Kuunsilta (2019). 

Våren 2017 genomfördes en arkitekturtävling för de 
områden där den nuvarande kontorsbyggnaden (Tyys-
sija) och servicehallen (Kylänkulma) finns. Sigge Arki-
tekter Ab tog med tävlingsförslaget ”Emo” hem segern 
i Tyyssija arkitekturtävling och det vinnande förslaget 
för Kylänkulma var ”i Stadsparken”, ritat av Anttinen 
Oiva Arkkitehdit Oy. Efter tävlingen inleddes omedel-
bart en mer detaljerad planering och planläggning av 
Tyyssija, i enlighet med det vinnande tävlingsförslaget. 
Den totala budgeten för Tyyssija är cirka 32 M€, och 
byggnadsarbetet kommer att förläggas till åren 2019–
2021. 

Förvaltning

Stiftelsens stadgar i enlighet med den nya stiftelselagen 
godkändes våren 2016 och Patent- och registerstyrel-
sen godkände dem under hösten samma år. Stiftelsens 
styrelse består av 13 personer, varav sju personer 
utnämns av staden och sex personer utnämns av stu-
dentorganisationer och hyresgäster. Styrelsens man-
datperiod är tre år. En motiverad och kompetent sty-
relse är en av verksamhetens viktigaste stöttepelare.  
Delegationen har 46 medlemmar. Delegationens roll 
utvärderas i samråd med stiftelsens intressegrupper 
under den nuvarande delegationens mandatperiod. 

Personal

Studentbystiftelsen i Åbo genomförde betydande fö-
rändringar av personalpolitiken under 2010, när den 
lade ut sin underhållsverksamhet och hela underhålls-
personalen (gårdskarlar, servicemän och trädgårds-
mästare, totalt 15 personer) i samband med överlåtel-
sen överfördes på ISS. Under hösten 2017 lades även 
utflyttningsbesiktningen ut.  

Vid tidpunkten för strategins uppdatering uppgår det 
totala personalantalet till 22 personer. Stiftelsens or-
ganisation består av ekonomiavdelningen, fastighet-
savdelningen, bostadsavdelningen och förvaltningen. 
Under strategiperioden 2019–2022 sker möjligen en 
måttlig ökning av ordinarie personalens antal.  Stif-
telsens ledning kommer under de närmaste åren att 
rekrytera en ny fastighetsdirektör. 

Personalens nöjdhet mäts regelbundet. Stiftelsens 
personal gav TYS som arbetsplats allmänvitsordet 4 
på en skala från 1-5. 

Ekonomi

Stiftelsens ekonomiska situation är stabil och det eko-
nomiska spelrummet har utökats.  Studentbystiftelsens 
omsättning uppgick år 2018 till 26,7 M€. Balansoms-
lutningen den 31.12.2018 var 167 M€. 31.12.2018 
hade stiftelsen lån på totalt 126,9 M€. Genomsnittsrän-
ta på räntebärande lån 31.12.2018 var 0,71 %. Största 
delen av lånen är så kallade långa ARA-räntestödslån 
där tyngdpunkten i amorteringarna ligger på slutet av 
lånetiden. I ekonomiplaneringen betonas därför vikten 
av att förbereda sig för kommande års växande kapi-
talutgifter. 

Risker

De största riskerna och osäkerhetsfaktorerna avseen-
de stiftelsens verksamhet är sänkt nyttjandegrad, fö-
rändringar i statens stödsystem för bostadsbyggan-
de, stiftelsens fortsatta skattefrihet, allmän höjning av 
räntenivån, ett åldrande fastighetsbestånd samt kva-
liteten och priset på byggande. Det världsekonomiska 
läget samt den ekonomiska utvecklingen i Finland och 
Egentliga Finland påverkar starkt stiftelsens verksam-
hetsförutsättningar och ekonomi.

Fastighetsinvesterarnas inträde på studentbostads-
marknaden påverkar oundvikligen också TYS konkur-
rensläge och ställning som hyresvärd, då utbudet av 
hyresbostäder som fungerar på marknadsvillkor ökar. 
Därför betonas i strategin speciellt vikten av att TYS 
kan fortsätta att förbättra bostädernas kvalitet och ut-
veckla skötseln av fastigheterna, så att stiftelsen även 
i fortsättningen kan uppfylla hyresgästernas krav. Stu-
denternas övergång till att omfattas av allmänt bos-
tadsstöd har minskat efterfrågan på kollektivbostäder 
och ettor med gemensamt kök.

Stiftelsens förmånligare kollektivbostäder som är 
belägna på längre avstånd från centrum har varit ef-
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terfrågade särskilt bland internationella examenss-
tudenter. För vissa internationella examensstudenter 
som härstammar utanför EES-området infördes ter-
minsavgifter under hösten 2017. Dessa studenter letar 
vanligtvis efter det förmånligaste bostadsalternativet, 
dit stiftelsens kollektivbostäder hör. Trots detta utgör 
det ekonomiska underutnyttjandet till följd av de tom-
ma kollektivbostäderna ungefär hälften av det totala 
ekonomiska underutnyttjandet. Högskolorna önskar 
att TYS på ett eller annat sätt tillgodoser bostadsbeho-
vet hos det allt ökande antalet utbytesstudenter.  Stif-
telsen kommer fortsättningsvis att tillgodose även det-
ta behov, trots att utbytesstudentbostäderna innebär 
en högre risk för underutnyttjande än andra student-
bostäder.

Statens beslut gällande investeringsbidrag eller låne-
villkor inverkar på byggnadspriset och därmed också 
på hyresnivån. Investeringsbidragen för studentbostä-
der utgör 10 % av byggkostnaderna, med vilka man kan 
täcka den självfinansierade delen av byggprojekten. 
Resten finansieras med räntestödslån. Den lägsta stö-
dklassen för ARA-investeringsunderstödet för grup-
per med särskilda behov ska i enlighet med regerin-
gsprogrammet höjas från 10 till 15 % och regeringens 
proposition rörande detta har lagts fram.

Byggandet och uthyrningen av Tyyssijas affärslokaler 
skiljer sig från stiftelsens normala verksamhet, och hy-
resintäkterna för affärslokalerna måste täcka lokaler-
nas kostnader, vilket medför ekonomisk risk. För fram-
tida affärs- och kontorslokaler har stiftelsen beslutat 
att inrätta ett eget separat aktiebolag. Affärslokalerna 
måste finansieras med ett separat lån, som troligen 
kommer att ha en högre räntekostnad än räntestöds-
lånen för bostäder. Stiftelsen har planer på omfattande 

investeringar under de närmaste åren. Särskild upp-
märksamhet ägnas åt kvalitetsledning av byggandet 
för att undvika extrakostnader för byggfel i framtiden. 
När stiftelsens bostadsbestånd åldras finns det en risk 
att ombyggnader kan komma att krävas tidigare än pla-
nerat. En renoveringsstrategi är under bearbetning.

En snabb låneökning i kombination med högre räntor 
skulle öka finansieringskostnaderna avsevärt.  Ränte-
nivån förutspås dock förbli låg ännu under de närmas-
te åren. Stiftelsen har förberett sig för ränterisker med 
ränteskydd och genom att fördela stiftelsens lån på oli-
ka räntebindningar. Nästan hälften av lånen är bund-
na till euribor-räntor. Statskontoret fastställer årligen 
räntorna på arava- och annuitetslån, annuitetslånen 
påverkas av förändringar i levnadskostnadsindex. En 
del av stiftelsens räntestödslån har fast ränta.

I enlighet med gällande lag om arava- och räntesubven-
tioner ska stiftelsen skilja mellan begränsad självkos-
tnadshyresverksamhet och övrig hyresverksamhet. 
Övrig hyresverksamhet omfattar både bostadsobjekt 
fria eller befriade från ARA-begränsningar och övrig 
hyresverksamhet såsom affärslokaler. Intäkterna från 
självkostnadshyresverksamheten får inte användas 
för att stödja övrig hyresverksamhet, utan intäkter-
na från övrig hyresverksamhet bör täcka sina egna 
kostnader. Under de närmaste åren är det möjligt att 
ansöka om befrielse från begränsningar för några av 
stiftelsens bostadsobjekt. 

Att stiftelsens image skulle försvagas, t.ex. för att 
kvaliteten på bostäder, bostadsområden och service 
försämras, eller att stiftelsen av andra orsaker får ne-
gativ publicitet, utgör ytterligare en risk. 
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2 TYS VÄRDEN

Kundorientering

• TYS erbjuder studerande förmånliga hyresbostä-
der av god kvalitet. 

• TYS är en non-profit-organisation. 
• Stiftelsens verksamhet utgår från de studerandes 

behov. 
• Stiftelsen stöder hyresgästerna när det gäller 

boende och att organisera vardagen. 
• TYS värdesätter mångfald bland hyresgästerna 

och i sin gemenskap, och främjar tillgänglighet i 
verksamheten. 

 
Pålitlighet

• TYS är en varaktig och stabil aktör på bostads-
marknaden. 

• Stiftelsen är en trygg hyresvärd och bemöter hy-
resgäster och bostadssökande på ett rättvist sätt. 

• Stiftelsen är marknadsledande inom studentbostä-
der i Åboregionen. 

Innovativitet

•  TYS är redo att i sitt byggande ta i bruk nya meto-
der som främjar användningen av hållbara mate-
rial, energibesparing och utnyttjande av förnybara 
energiformer. 

 

• Stiftelsen är redo att utveckla och börja använda 
nya tjänster och digitala lösningar, som förbättrar 
servicen och ökar boendetrivseln. 

Öppenhet och transparens

• TYS val av hyresgäster utgår från social ändamål-
senlighet och ekonomiska behov utan att diskrimi-
nera någon.  

• I början av höstterminen ges nya studerande föret-
räde. 

• Öppenhet och transparens är utgångspunkten för 
stiftelsens förvaltning och beslutsfattande. 

Partnerskap

• TYS är en oberoende aktör. 
• Partnerskapet mellan TYS och dess intressent-

grupper är dynamiskt. 
• Stiftelsens syfte är att främja läroanstalternas 

framgång och stadens attraktionskraft som studi-
estad. 

• Den internationella aspekten är viktig ur stiftel-
sens, Åbo stads, läroanstalternas och studerande-
nas synvinkel. 

• Partnerskap gagnar såväl stiftelsen som dess par-
tners. 

• Stiftelsen är den studerandes bästa partner i fråga 
om boende. 
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3 VERKSAMHETSMILJÖ ÅR 2022

Studerande

Studierna sker i allt högre grad i små grupper och är 
inte heller bundna till tid och plats.  Läroanstalternas 
gamla utrymmen är dåligt anpassade till denna typ 
av smågruppsstudier och informationssökning. Det 
återstår att se i vilken mån denna förändring av studi-
emodellerna speglas i studerandenas boende. Det kan 
hända att studier i grupp ökar behovet av anpassnin-
gsbara gemensamma utrymmen i bostadsobjekten. Ett 
annat alternativ vore att bygga stora gruppbostäder i 
vilka studerande inom samma studieområde kunde bo, 
utbyta erfarenheter och studera tillsammans.  Som ut-
gångspunkt för planering av studentbostäder behövs 
belagd information om förändringar av studiesättet 
och livsstilen. Större gemensamma utrymmen i ans-
lutning till studentbostäderna medför ökade bygg- och 
underhållskostnader, så stiftelsen bör utreda alterna-
tiv för att täcka kostnader för gemensamma utrymmen. 

Studerande söker sig till nya bostäder av god kvali-
tet för en person, i närheten av stadscentra och/eller 
läroanstalter. Efterfrågan på det gamla beståndet av 
kollektivbostäder minskar, i varje fall bland finländska 
studerande. En del av de internationella examens- och 
utbytesstuderandena söker sig sannolikt fortfarande 
till det förmånliga kollektivboendet. Stiftelsen ska utre-
da hur förändringar av studiestödet och bostadsbidra-
get påverkar studentboendet. Studentbyns omgivning 
bebyggs, vilket också innebär ökat serviceutbud. 

Övrigt utbud av hyresbostäder

Privata investerares utbud av hyresbostäder ökar, 
men särskilt nya hyresbostäder är betydligt dyrare 
än TYS bostäder. Det är möjligt att även internationel-
la bostadsinvesterare, utöver inhemska sådana, kan 
komma att investera i hyresbostäder som byggs en-
dast för studerande, vilket har inträffat på andra håll i 
Europa och på senare tid även i Danmark och Sverige. 

4 MISSION

Studentbystiftelsen i Åbo är en ekonomiskt stabil mö-
jliggörare av och vägvisare för ett säkert, individuellt 
och smidigt boendeorienterat studentboende. 

5 VISION

• Nya studerande känner till stiftelsen och den är de-
ras första alternativ när de söker bostad i Åbo.

• TYS är modig och experimentell i fråga om byg-
gande och utveckling av tjänsterna.   Bostadsför-
delningen i TYS bostäder, bostädernas kvalitet och
tillhandahållna tjänster motsvarar de studerandes
efterfrågan.

• TYS är ekonomiskt starkt och klarar av att hantera
ekonomiska utmaningar både under de närmaste
åren och på längre sikt.

• TYS är i linje med stadens strategi tillsammans med 
andra aktörer i Åbo på väg mot koldioxidneutralitet
år 2029.

6 STRATEGINS MÅL

• TYS erbjuder en studentbostad till 25 % av de stu-
derande i Åbo. Detta innebär att nyproduktionen
utökas så att målet på 10 000 nya bostadsplatser
kan uppnås på lång sikt.

• Fastighetsförvaltning är en viktig del av TYS verk-
samhet. Genom att bygga, renovera och vid behov
även avyttra ansvarar TYS inte bara för fastighe-
ter utan också för livskraften i bostadsområdena.
Under strategiperioden kommer TYS fokus att ligga
på Studentbyn.

• Digitaliseringen innebär nya elektroniska tjänster
och metoder som gör stiftelsens service smidigare
och ökar boendetrivseln.

• Studentbyn är en integrerad del av det nya cam-
pusområdet.

• TYS är en föregångare inom miljövänligt byggande.
• Ömsesidighet och jämlikhet med intressentgrup-

perna i partnerskapet.

7 INTRESSENTROLLER OCH -SAMARBETE

Åbo stad som central samarbetspartner

Stiftelsen är en bostads- och näringspolitisk partner 
när det gäller att uppnå stadens strategiska mål.  Gott 
samarbete inom planläggnings- och byggnadsfrågor 
är mycket viktigt med tanke på stiftelsens verksamhet. 
Ökad nyproduktion förutsätter att staden påskyndar 
planläggningen så att det hela tiden finns ett tillräckligt 
utbud av byggdugliga tomter. 

Hyresgäster

Hyresgästerna är stiftelsens viktigaste intressent-
grupp. Att ständigt öka boendetrivseln är centralt med 
tanke på stiftelsens strategiska mål.  

Läroanstalter

Studentboende av hög kvalitet och till skäligt pris 
gör läroanstalterna i Åbo mer attraktiva. TYS stöder 
läroanstalternas strävanden till internationalisering 
genom att i samarbete med dem ordna boende för in-
ternationella studerande. 

Studentkårer och studerandekårer

Ur studerandenas synvinkel är det praktiskt att kon-
centrera studentboenden till Studentbyn och campu-
sområdena. Ett tätt bostadsbestånd möjliggör effektiv 
användning av gemensamma utrymmen och service i 
närheten av bostäderna. 
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8 STRATEGINS PRIORITERADE OMRÅDEN

8.1. ORDNAD EKONOMI

• Den ekonomiska nyttjandegraden är minst 97 %.
• Bostädernas hyresnivå ligger 15–20 % under 

marknadshyrorna (i stiftelsens hyror ingår el, vat-
ten och internetanslutning). 

• I ekonomiplaneringen förbereder man sig för 
växande kapitalutgifter. 

• En rimlig vinst erhålls på egna finansieringstillgå-
ngar. 

Stiftelsens bostadsbestånd ska i huvudsak placeras i 
närheten av läroanstalterna eller i stadens centrum.  
Bostädernas kvalitet ska motsvara hyresnivån och 
bostäderna bör vara av sådan storlek att de är lätta att 
hyra ut, och hyrorna ska vara förmånliga. 

Nyttjandegraden för stiftelsens bostäder är god och 
målet är att den ekonomiska nyttjandegraden under 
planeringsperioden är minst 97 %. Besiktningsproces-
sen avseende bostäderna utvecklas och snabbas upp, 
så att bostäderna snabbare kan hyras ut. Reparation-
sförfarandet bör utvecklas så, att bostäder kan repa-
reras under boendetiden och genomströmningstiden 
därmed förkortas. Dessutom måste hyresförfarandet 
förbättras så att stiftelsen klarar av att så smidigt som 
möjligt tillgodose den bostadssökandes behov. 

Konkurrensen med den privata hyresbostadsmark-
naden hårdnar när utbudet av hyresbostäder som 
fungerar på marknadsvillkor ökar. Stiftelsen utför 
regelbundet konkurrens- och efterfrågeanalyser om 
situationen på hyresbostadsmarknaden i Åbo och om 

dess kommande utveckling. Målet är att stiftelsens 
bostadshyror ska vara 15–20 % förmånligare än mots-
varande bostäder med motsvarande villkor på den pri-
vata marknaden. 

ARA:s bestämmelser reglerar kraftigt ekonomiplane-
ringen och placeringen av stiftelsens tillgångar.  Sty-
relsen har inrättat en investeringsarbetsgrupp som till 
styrelsen lägger fram förslag på hur stiftelsens tillgån-
gar och skulder ska skötas. 

De nya amorteringsprogrammen för räntestödslån har 
i och med den nya lagstiftningen blivit mer koncentre-
rat till programmets början. Eftersom amorteringspro-
grammet för räntestödslån åtminstone tillsvidare är 
mycket koncentrerat till låneperiodens slut, kunde man 
från kassatillgångarna göra extra amorteringar om 
cirka 1–2 M€ om året på de nuvarande räntestödslå-
nen, om den ytterst låga räntenivån består under hela 
strategiperioden. Extra amorteringar skulle jämna ut 
de kommande årens hyreshöjningstryck. Ett alterna-
tiv är att placera kassatillgångarna så att kommande 
amorteringar kan betalas på förfallodagen.  

Efter de investeringar som planeras äga rum under 
strategiperioden uppgår stiftelsens lånebelopp 2022 
till totalt cirka 167 M€ (126,9 M€ år 2018):  

Aitiopaikka (färdigt år 2019) cirka 25 M€  
Tyyssija (2019–2021) cirka 32 M€ 
Kylänkulma (2021–2024) cirka 45 M€ 
Kuunsilta grundrenoveringsinvestering (2019-2021) 
cirka 5,3 M€ (inkomstfinansiering 2,3 M€ och räntes-
tödslån)
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Om de planerade investeringarna genomförs enligt 
den planerade tidtabellen kommer tillräckliga kassatil-
lgångar att utgöra en utmaning. Kassatillgångarna kan 
påverkas genom att till exempel avstå från ovan näm-
nda extra låneamorteringar, upprätta ett kreditkonto 
eller realisera investeringar.

Under strategiperioden fattas beslut om utvecklingen 
av Studentbyns östra del.  

Objekt i behov av grundrenovering är Ispuri II–III (up-
pskattad kostnad för renovering 4 M€) och Pilvilinna (8 
M€). Det är möjligt att ansöka om befriande från ara-
vabegränsning för Ispuri II–III redan nu och för Pilvi-
linna år 2026. 

Beräkningarna bygger på antagandet att de statliga 
investeringsstöden för studentboende motsvarar de i 
enlighet med nuvarande bestämmelserna angivna 10 
% av kostnaderna. Om regeringsprogrammets riktlin-
jer om en ökning av stödet till 15 % förverkligas, mins-
kar stiftelsens låneandel i nya ARA-projekt. Stiftelsens 
årliga amorteringar i enlighet med låneprogrammen 
(med beaktande av lån som ska lyftas, utan extra amor-
teringar) för åren 2019–2022 är cirka 5,1–6,2 M€/år. 

Ett tidsbegränsat avtal med Åbo stad om ett räntefritt 
lån på 7,6 M€ utgick vid ingången av 2019.  Låneavtalet 
har förnyats en gång. Lånet har använts för att täcka 
de förluster som uppstått till följd av kongresshotel-
let Ikituuris affärsverksamhet. Den räntefria skulden 
ersattes av en ny räntebärande skuld med samma be-
lopp, eftersom den nya skulden enligt stadens befintli-
ga regler inte längre kan vara räntefri. Den nya skul-
den kommer att återbetalas som delbetalningar, som 
sträcker sig från den 15.2.2022 till den 15.8.2033, med 

den sista återbetalningen (15.2.2034) på 6 406 026,19 
euro.  Stiftelsen får för ränta och återbetalningar en-
dast använda sig av s.k. fria medel.

På grundval av de ränteprognoser som används när 
strategin uppdateras (Kuntarahoitus prognos för 
EURIBOR-ränta) bedöms räntenivån fortsättningsvis 
förbli mycket låg, varvid räntekostnaderna kumulativt 
under åren 2019–2022 skulle ligga på cirka 4,4M€. 
Medelräntan i TYS låneportfölj skulle enligt dessa 
prognoser under åren 2019–2022 ligga på 0,73 %.  
Redan en måttlig höjning på en procentenhet av rän-
tenivån i förhållande till prognosen skulle leda till en 
kumulativ ökning av räntekostnaderna på nästan 1,8 
M€. Medelräntan i TYS låneportfölj skulle då under 
åren 2019–2022 vara 1,03 %. 

Räntan för annuitetslån påverkas av förändringar 
av konsumentindex, som i båda prognoserna är 1 % 
om året. Om räntenivån stiger avsevärt har det en 
märkbar inverkan på kostnaderna för låneportföljen.  
Räntehöjning förebyggs av ARA-lånens räntestöd och 
stiftelsens ränteskydd. Underhålls- och lägenhets-
reparationernas proportionella andel av stiftelsens 
budget har nu nått en stabil nivå. 

Hyresjusteringarna hålls under strategiperioden på 
en rimlig nivå. Stiftelsens bokslut bör uppvisa så pass 
stort överskott att stiftelsen utan betydande hyreshö-
jningar klarar av de kommande åren när amorterin-
garna av de nuvarande ARA- och räntestödslånen 
kommer att vara som störst. 

Uppföljningsmätare:
•  Nyttjandegrad. 
•  Hyresnivån versus marknadshyrorna. 
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8.2 PRODUKTIONEN ÖKAS

• Under strategiperioden 2018–2022 byggs 1 000 
nya studentbostäder (År 2019 byggs i Aitiopaikka 
255 bostäder, år 2021 i Tyyssija 186 bostäder och 
i slutet av strategiperioden i Kyläkulma 350 bostä-
der).

• Nyproduktionen utgörs huvudsakligen av små bos-
täder. 

• Stiftelsen främjar lösningar som ligger i linje med 
hållbar utveckling. 

• Stiftelsen avyttrar objekt vars nyttjandegrad bes-
tående ligger under 90 %. 

Målet är att TYS under strategiperioden ska bygga 1 
000 nya studentbostäder, i huvudsak i Studentbyn eller 
dess omedelbara närhet. Stiftelsen utreder möjlighe-
ten att bygga också i Åbo Vetenskapspark.  Samhällets 
stöd för byggande, åtminstone för specialgrupperna 
(till vilka studentbostäder hör), fortsätter under stra-
tegiperioden. 

Stiftelsens nybyggnadsprojekt under strategiperioden 
(2018–2022) skulle med nuvarande prisnivå uppgå till 
sammanlagt cirka 100 M€. Detta skulle utöka stiftel-
sens bostadskvadratmeter med cirka 26 500 bost. m² 
/160 bostäder/år eller totalt cirka 800 bostäder eller 
byggandet skulle ha påbörjats under strategiperioden. 
Projekten finansieras i huvudsak genom statens rän-
testödslån och genom investeringsbidrag.  
 
Största delen av de nya studentbostäderna är små 
bostäder för en person. När det gäller nyproduktion 

och ombyggnad är TYS redo att pröva på byggande 
som är arkitektoniskt intressant och förenligt med hå-
llbar utveckling. Dessutom söks lösningar för att spa-
ra energi och öka användningen av förnybar energi. 
Därtill eftersträvas kontinuerligt nya sätt att få också 
hyresgästerna att spara energi och minska vattenför-
brukningen. 

Utöver Kuunsilta är Ispuri II–III och Pilvilinna möjliga 
objekt för ombyggnad under strategiperioden.  

En strategi för grundrenoveringar bearbetas. Tyngd-
punkten för TYS nyproduktion är för närvarande Stu-
dentbyn. Vid renovering av bostäderna eftersträvas 
nya, ekonomiskt fördelaktiga lösningar, som ändå i be-
tydande grad ökar bostädernas och bostadsobjektens 
trivsamhet.  

Fastighetsförvaltning är en viktig del av TYS verksam-
het. Genom att bygga, renovera och vid behov även 
avyttra ansvarar TYS inte bara för fastigheter utan 
också för livskraften i bostadsområdena. Detta förut-
sätter att ARA befriar objekten från användnings- och 
överlåtelsebegränsningar. Stiftelsen gör sig av med 
studentbostadsobjekt vars nyttjandegrad ser ut att 
bestående ligga under 90 %. 

Uppföljningsmätare:

•  I genomsnitt byggs cirka 160 bostäder om året. 
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8.3 EN BY PÅ CAMPUS

•  Studentbyn är tyngdpunkt för nyproduktionen. 
•  På campusområdet finns lättrafik- och kollektivt-

rafikförbindelser. 
•  Fler tjänster till Studentbyn. 

Åbo Vetenskapspark är ett komplex bestående av fle-
ra campus. Det inkluderar Universitetens campus, 
Studentcampus (Studentbyn), Hälsocampus (TYKS), 
Företagscampus (Teknologiakiinteistöt) nya campus, 
Idrottscampus och Åbo yrkeshögskolas campus. Cam-
pusområdet måste i sin helhet planeras så att det ock-
så är trafikmässigt fungerande. Detta förutsätter både 
goda kollektivtrafikförbindelser och fungerande lättra-
fikleder. Studentbyn bör ha trygga och goda lättrafik-
leder, och det bör gå smidigt att ta sig till exempel till 
campusområdet och stadens centrum. 

Stiftelsen har som målsättning att i samarbete med 
Åbo stad och läroanstalterna utveckla alternativa pla-
ner för fungerande trafikarrangemang.  I Studentbyn 
finns samanvändningscyklar och -bilar, som i betydan-
de grad ökar mobilitetstjänsterna på området. Målet 
med dessa nya tjänster är också att minska behovet av 
parkeringsplatser. 
 
Stiftelsens målsättning är att huvuddelen av nypro-
ducerade studentbostäder byggs i Studentbyn eller i 
dess omedelbara närhet. Byggmöjligheterna utreds 
beträffande området mellan Studentbyn och lättrafik-
leden längs åstranden. Möjligheten att delta i Vetens-
kapsparkens spetsprojekt utreds också. Östra Studen-
tbyn når under strategiperioden en ålder där den är 
mogen för ombyggnad. Målet är att frågan om östra 
sidans framtid behandlas under strategiperioden. 

Studentbyns kommersiella tjänster och de eventuel-
la gemensamma tjänster som erbjuds hyresgästerna 
koncentreras till det nya kontors- och bostadsobjektet. 
Serviceutbudet förbättras även i och med att nya bos-
tadsobjekt under de närmaste åren kommer att byggas 
i närheten av Studentbyn. En kartläggning görs av hy-
resgästernas behov av annan service än den som stif-
telsen erbjuder. Framtida servicekoncept kommer att 
utformas på basen av dess resultat.

På västra sidan kan man endast bygga enstaka butiks-, 
kontors-, restaurang/café- och motionsutrymmen. 

I och med den nya planläggningen överförs tyngdpunk-
ten för byggande till den östra sidan.  

Uppföljningsmätare:

• Uppföljs årligen i samarbete med uppdatering av 
strategin. 

8.4 DIGITALISERING UTÖKAR SERVICEN

• Realtida kommunikationskanaler utvecklas. 
• Nya digitala tjänster minskar behovet av service 

öga mot öga. 
• Nya innovationer utnyttjas i byggande och service. 
• Den visuella aspekten ges mer plats i marknadsfö-

ring av bostäderna. 
• Vid rekrytering och utbildning betonas de färdighe-

ter som den nya teknologin kräver. 

I dessa sammanhang handlar digitalisering om hyres-
gästernas förändrade förväntningar och de möjlighe-
ter till förbättrad service som teknologin för med sig. 
Målgruppen för studentboende är mottaglig för de fö-
rändringar som digitaliseringen medför. 

Redan nu sköts TYS kommunikation med bostads-
sökande och hyresgäster uteslutande elektroniskt.  
Kommunikationen kan utvecklas vidare i form av två-
vägskommunikation av chatt-typ i realtid med hyres-
gästerna. 

Processen att välja bostad sker genom många kanaler, 
men internet är numera den klart mest omfattande käl-
lan till information om bostäder. 

Stiftelsen kan göras mer synlig och välkänd med hjälp 
av sociala medier. De gör det också möjligt att utveckla 
stiftelsens varumärke på ett mer avslappnat och un-
derhållande sätt.

Stiftelsen deltar i samarbete med andra studentbos-
tadssamfund i ett projekt där man utreder vilken slags
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smart teknologi som ska inkluderas i bostäderna/fas-
tigheterna och hur digitaliseringen kan revolutionera 
boendet, uthyrningen och underhållet av bostäder. 

Mängden visuellt material utökas i marknadsföringen 
av bostäderna, och stiftelsen ska även undersöka möj-
ligheten att använda sig av virtuella visningar. 

Personalens kommunikativa kompetens utvecklas så, 
att olika människor kan berätta samma berättelse på 
sitt eget personliga sätt. Vid rekrytering av nya per-
soner betonas de färdigheter som den nya teknologin 
kräver, liksom färdigheter att utveckla sitt eget arbete 
och sin arbetsmiljö. 

Personalens arbetsnöjdhet uppmäts även i fortsättnin-
gen. Personalen uppmuntras att delta i utbildning som 
utvecklar yrkes- och arbetsgemenskapsfärdigheter.

Uppföljningsmätare:

• Uppföljs årligen i samarbete med uppdatering av 
strategin. 

• Personalens arbetsnöjdhet

8.5 DEN STUDERANDES FÖRSTA ALTERNATIV

• TYS är känt som det bästa alternativet i fråga om 
studentboende. 

• Utbudet motsvarar efterfrågan. 
• Stiftelsen känner till sina hyresgästers behov. 

TYS borde vara den studerandes första boendealter-
nativ. Detta innebär att alla studerande som kommer 
till Åbo är medvetna om TYS existens och att TYS har 
ett sådant anseende att den studerande tycker att stif-
telsens studentbostäder är det bästa alternativet. 

TYS ska noggrant följa upp hyresgästernas behov och 
se till att bostadsutbudet förblir mångsidigt. Det bör 
finnas bostadsalternativ för studerande i olika åldrar 
och livssituationer, även för mindre bemedlade stude-
rande. Detta skulle stödas av kvalitetsklassificering av 
bostäder. Om bostädernas skick och kvalitetsnivå fö-
renhetligades och definierades skulle det vara lättare 
för kunder att hitta en bostad som motsvarar de egna 
behoven. 

Kommunikationen och marknadsföringen ska nå ut till 
potentiella sökande och personer som redan studerar 
i Åbo. Det är viktigt att upplysa studerande om att det 
finns ett rikt utbud av bostäder också vid andra tider 
utöver höstterminens början. Man måste även defi-
niera studentbostädernas konkurrensfördelar, såsom 
till exempel snabba nätförbindelser, och upplysa mål-
gruppen om dem. 

Att hyra bostad är en viktig händelse och därför har 
kvaliteten på servicen stor betydelse för kundnöjdhe-
ten. Hyresgästen ska uppleva att det är lätt och okomp-
licerat att hyra bostad. 

Under boendetiden borde hyresgästen vara nöjd med 
exempelvis underhållstjänsterna, eftersom de inver-
kar på boendetrivseln. Studerande-hyresgäster nöjer 
sig inte med ”tak över huvudet”, utan kräver att både 
bostaden och servicen håller hög kvalitet. Tjänster 
som skulle kunna utvecklas kunde till exempel vara 
person-till-person-utlåning, där hyresgästerna via en 
digital tjänst till exempel kunde låna symaskiner av va-
randra.

Styrelsen har definierat servicelöften: 

Till bostadssökande 

•  tillsammans söker vi en bostad som passar dig 
 − när du ansöker om en bostad svarar vi på din kon-

taktbegäran senast följande arbetsdag 
 − vår servicerådgivare hjälper dig att välja en bostad 

som passar din situation 
•  höstens nya studerande får ett erbjudande om 

bostad senast inom tre månader, om den sökande 
inte angivit särskilda önskemål 

 − om det finns lediga bostäder får du genast ett bos-
tadserbjudande 

 − nästan alla ärenden gällande hyresbostaden kan 
skötas elektroniskt 

• våra kriterier för val av hyresgäster är öppna och 
transparenta 

• vi är ett tryggt och säkert val för den som inleder 
sina studier 

 
Till hyresgäster
 
• vi svarar på din kontaktbegäran senast följande ar-

betsdag 
 − -vi betjänar dig personligen: på kundtjänsten, chatt, 

sociala medier, per telefon, textmeddelanden, 
e-post och via hyresgästsidorna 

•  vi garanterar dig möjligheten till en bostad för hela 
studietiden

• våra bostadshyror är 15–20 % förmånligare än 
motsvarande bostäder med samma villkor på den 
privata marknaden i området 

• vi förbinder oss till att tillämpa principerna för hå-
llbar utveckling gällande byggande och fastighet-
sunderhåll 

• vi planerar och bygger bostäder för studerande 

Till den som flyttar ut

• du kan bo kvar i din bostad ännu ett år efter exa-
men 

• vi returnerar din hyresgaranti inom en månad från 
att avtalet gått ut, om det inte finns saker att reda 
ut 

Uthyrningen av studentbostäder borde övergå från 
massproduktion till ”mass-skräddarsydda” lösningar.  
T.ex. när det gäller kundnöjdhetsenkäter borde ”sense 
and respond”-strategin eftersträvas.
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TYS borde utveckla sensorer i realtid för att kontinuer-
ligt undersöka hyresgästernas behov och därefter 
sträva efter att tillgodose dessa. 

Metoden ”sense and respond” identifierar föränderli-
ga kundbehov och nya affärsmöjligheter sådana som 
de är, och reagerar på dem innan de försvinner eller 
förändras. Det är svårt att hitta rätt sensorer; det är 
svårt för TYS att få information om sådana saker som 
hyresgästen inte själv informerat om. 

Uppföljningsmätare:

• Behovsenkät.
• Nyttjandegrad.
• Uppföljning av hur servicelöftena infriats.

8.6 MODIG OCH EXPERIMENTELL

• TYS beaktar ekologisk och ekonomisk hållbarhet
samt klimatmål.

• Hyresgästerna är delaktiga i att utveckla och testa
lösningarna.

• Man testar olika tekniska lösningar.
• Man testar delningstjänster.

I sina beslut och i sin verksamhet tar TYS hänsyn till 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. TYS foku-
serar i all sin verksamhet på sådana lösningar som kan 
minska användningen av icke-förnybara naturresur-
ser och förebygga klimatförändring. Genom informati-
on och praktiska lösningar t.ex. inom energibesparing 

och avfallshantering främjar stiftelsen hyresgäster-
nas möjlighet att leva miljövänligt. Man främjar cirku-
lär ekonomi.

TYS söker aktivt och tar modigt i bruk digitala lösningar 
som kan förbättra boendets kvalitet, höja nivån på den 
service som hyresgästerna får, eller effektivera stiftel-
sens verksamhet. 

TYS vill dra nytta av hyresgästernas kunskapspotential 
och göra det möjligt för hyresgästerna att delta i att ut-
veckla och testa nya lösningar. 

TYS följer aktivt med i den tekniska utvecklingen inom 
sin bransch, är intresserad av nya innovationer och är 
villig att testa olika tekniska lösningar. TYS dimensione-
rar experimenten så att den risk för misslyckande som 
alltid ingår i försöken kan tolereras, och att ett missly-
ckande kan tillåtas. 

Stiftelsen är en föregångare när det gäller miljövänligt 
byggande, och utgår vid såväl nybyggen som grundli-
ga renoveringar från lösningar som är förenliga med 
hållbar utveckling. TYS beaktar livscykeltänkande och 
strävar efter klimatneutralitet. Stiftelsen förverkligar 
objekten på ett sådant sätt, att de är miljövänliga och 
energieffektiva även på lång sikt.

Uppföljningsmätare:

• Uppföljs årligen i samarbete med uppdatering av
strategin.
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8.7 EN PÅLITLIG PARTNER 

• Stiftelsen är konsekvent och förutsägbar
• Partnerskapet utvecklas aktivt.
• Partnerskapet gagnar alla parter.
• Parternas gemensamma mål är att göra Åbo till

Finlands intressantaste och Östersjöområdets
mest inspirerande studiestad.

TYS är en pålitlig partner för sina intressentgrupper. 
Såväl TYS som dess viktigaste intressentgrupper gag-
nas på ett ömsesidigt och jämlikt sätt av partnerskapet. 
Stiftelsen och dess viktigaste partners har samma mål; 
att göra Åbo till en livskraftig och framgångsrik studi-
estad, vilket främjas av
det dynamiska partnerskapet mellan TYS och dess vik-
tigaste intressentgrupper. Stiftelsen stödjer i mån om 
möjlighet lämpliga infrastrukturprojekt i Åbo. 

Partnerskapet stöder stadens mål att göra Åbo till en 
lockande och eftertraktad studiestad, dit de studeran-
de vill flytta och också stanna för att jobba efter exa-
men. 

Studerandes möjlighet att få en bostad som uppfyller 
hans eller hennes önskemål kan påverka valet av stu-
dieort. Den modiga och experimentella arkitektur som 
präglar TYS nya studentbostäder, liksom stiftelsens 
bostadsbestånd med fokus på ettor, kan inverka på 
studerandenas benägenhet att välja Åbo som studi-
eort.   

Partnerskapet stöder läroanstalternas mål att vara 
attraktiva lärosäten som lockar studerande såväl från 

Finland som från andra länder. Stiftelsen främjar detta 
mål genom att erbjuda de studerande högklassiga och 
förmånliga studentbostäder. Stiftelsen är beredd att 
vara med och utveckla ett studiepaket där utländska 
examensstuderande kan erbjudas både undervisning 
och boende som en helhet. 

Stiftelsen strävar, i samarbete med Åbo stad och 
läroanstalterna, efter en varaktig boendelösning för 
internationella utbytesstuderande. 

Partnerskapet med studerandena förverkligas genom 
studerandeorganisationerna och organisationen för 
hyresgästverksamhet, samt genom direkt service till 
hyresgästerna. Med hjälp av partnerskapet kan man 
utveckla tjänster som ökar boendetrivseln och skapar 
förutsättningar för de studerandes fritidsaktiviteter. 

Ett dynamiskt partnerskap är till ömsesidig nytta för 
stiftelsen och dess viktigaste intressentgrupper. 

Uppföljningsmätare:

• Utvecklingen av partnerskapen följs upp årligen.

9 UPPFÖLJNING AV STRATEGIN

Genomförandet av strategin övervakas årligen innan 
budgeten och handlingsplanen utarbetas. Strategin 
uppdateras vid behov under strategimöten.
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