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TYS erbjuder studenterna fördelaktiga 
hyresbostäder av god kvalitet.

Stiftelsens verksamhet utgår från 
studenternas behov.

Stiftelsen stöder hyresgästerna i deras 
boende och vardagsarrangemang.

TYS värdesätter mångfald bland sina 
hyresgäster och i sitt samfund samt 
främjar i sin verksamhet tillgänglighet 
och jämlikhet.

TYS VÄRDEN

HYRESGÄSTEN I FOKUS

PÅLITLIG

INNOVATIV

ÖPPEN OCH GENOMSKINLIG PARTNERSKAP

TYS väljer hyresgäster på basis 
av social ändamålsenlighet och 
ekonomiskt behov, utan att någon 
diskrimineras. 

I början av höstterminen prioriteras 
nya studenter.

Utgångspunkten för stiftelsens 
administration och beslut är öppenhet 
och genomskinlighet

TYS är en beständig och stabil aktör på 
bostadsmarknaden.

Stiftelsen är en trygg hyresvärd som 
bemöter hyresgäster och sökande 
rättvist.

Stiftelsen är marknadsledare inom stu-
dentboende i Åboregionen.

Stiftelsen är beredd att utveckla och ta 
i bruk nya tjänster och digitala lösnin-
gar som ger bättre service och förhöjd 
trivsel i boendet.

TYS är en oberoende aktör.

Partnerskapet mellan TYS och 
dess referensgrupper är aktivt och 
utvecklas ständigt.

Stiftelsen har som mål att 
läroinrättningarna är framgångsrika 
och staden attraktiv som studiestad.

Internationalismen är viktig ur TYS, 
Åbo stads, läroinrättningarnas och 
studenternas synvinkel.

Partnerskapet gagnar såväl stiftelsen 
som dess partner.

Stiftelsen är studentens bästa partner 
i boendet.

ANSVARSTAGANDE OCH 
HÅLLBAR UTVECKLING

TYS har beredskap att ta i bruk 
nyheter som främjar användning av 
hållbara material, energibesparing och 
utnyttjande av förnybara energikällor.

TYS har beredskap att investera i 
hållbar utveckling.
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TRENDER I  
VERKSAMHETSMILJÖN

Identifierade trender som påverkar stiftelsens strategi:

• årskullarna krymper
• studiesättet ändras
• identiteten fragmenteras, minoriteter bildas
• klimatförändring, kolneutralitet och -negativitet, 

hållbar utveckling, cirkulär ekonomi
• urbanisering
• tjänstefiering, sambruk blir vanligare
• ekonomisk stagnation och osäkerhet
• läroinrättningarnas lokaler krymper, samarbete kring 

lokaler
• potentiella och existerande hyresgäster behöver 

engageras i idékläckning och planering 
• betydelsen av partnerskap växer
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Turku on noussut 
kärkeen vuokralla 
asuvien kotitalouksien 
prosentuaalisessa 
määrässä kaikista 
kotitalouksista, yksinasuvien 
prosentuaalisessa 
osuudessa ja 
viimeaikaisessa 
vapaarahoitteisten vuokra-
asuntojen vuokrien 
nousussa.

KLIENTBEHOV OCH 
IGENKÄNNINGSFAKTORER

Stiftelsens viktigaste klientprofiler; kan förekomma i kom-
binationer:

• ny student som flyttar till åbo
• ensamboende student
• student som bor med partner
• student med familj
• fjärrstuderande student
• långvarigt boende student
• kortvarigt boende student
• examensstuderande intern. student
• intern. utbytesstudent
• student med särskilda behov

Identifierade trender i klientbehovet är i synnerhet de 
växande behoven i samband med distansstudier, kortva-
rigt boende och hälso- och säkerhetsrelaterat karantän-
liknande boende och service.

Förändringarna i klientbehovet har betydelse för TYS bes-
lut i fråga om bostadstyp och rumsprogram, behovet av 

flexibel planlösning och konstruktion, koncentrationen till 
Studentbyområdet, balansen mellan privatliv och gemens-
kap, antalet och typen av lägenheter som reserveras för 
internationella utbytesstudenter och förändringarna i be-
hov av klientbetjäning.

TYS konkurrerar om klienterna med institutionella hyres-
värdar, privata hyresvärdar – i synnerhet hyresvärdar i 
närheten av Studentbyn och campusområdet – och med 
nya aktörer på marknaden för studentbostäder. Som en 
följd av den låga räntenivån kan också ägarbostäder på-
verka efterfrågan på hyresbostäder. 

Stiftelsens igenkänningsfaktorer är TYS brand, fördelaktig 
hyra, likasinnat samfund med ensartade behov, bostäder-
nas läge samt ett tryggt och okomplicerat boende.

Igenkänningsfaktorerna kan ytterligare stärkas, i syn-
nerhet genom att satsa på brand, samfund, Studentbyns 
område, kommunikation (datakommunikation och trafik) 
och personalens kompetens och arbetsuppgifter. 
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MISSION

Studentbystiftelsen i Åbo är en klientfokuserad föregångare 
som möjliggör ett tryggt, individuellt, miljövänligt och okomp-
licerat boende för studenter.  
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VISION

De nya studenterna känner till TYS som för dem är första-
handsvalet när de ska söka bostad i Åbo.

TYS är djärv och experimentell i fråga om att bygga och 
utveckla tjänster. Fördelning mellan olika lägenhetstyper, 
bostadskvalitet och utbud av tjänster i TYS bostadsbestå-
nd motsvarar efterfrågan bland studenterna.

TYS är tjänstvillig, skicklig och kompetent.

TYS har studenten i fokus och främjar säkerheten och stu-
dentens välmående.

TYS har en solid ekonomi och kan svara på ekonomiska 
utmaningar på både kort och längre sikt.

TYS har kolneutralitet 2029 som mål.

TYS är ansvarstagande och välrenommerad.

TYS är ett lyssnande och djärvt, kompetent och tryggt samfund som främjar studentens välmående; 
studentens förstahandsval som hyresvärd och tjänsteleverantör. 
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STRATEGISKT MÅLTILLSTÅND 2030 
OCH MEDLEN FÖR ATT NÅ DIT

TYS erbjuder studentbostad åt 25 % av alla studenter i Åbo 
under en tidsperiod som sträcker sig över strategiperio-
den.

• Stiftelsen satsar under strategiperioden på att utve-
ckla östra delen av Studentbyn och bereder sig sam-
tidigt på att utöka nyproduktionen under en tidsperiod 
som sträcker sig över strategiperioden.

Ekonomisk soliditet

• Lägenheternas hyresnivå ligger 15–20 % under mark-
nadshyrorna när också el, vatten och internetanslut-
ning ingår i jämförelsen.

• Stiftelsens ekonomiska plan är i balans.
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Tyngdpunkten i TYS nyproduktion ligger i campusområdet, 
där Studentbyn ingår. Samtidigt följer TYS aktivt med hur 
campusområdena utvecklas och riktar vid behov nypro-
duktion till närheten av nya campus.

TYS är en föregångare i fråga om miljö- och klimatvänligt 
byggande och underhåll.     

• satsmärken skapas för att kolneutralitet ska vara up-
pnådd 2029.

• TYS mål är att under strategiperioden, i samarbete 
med hyresgästerna, ta i bruk lägenhetsspecifika el- och 
vattenmätare i de hus där detta är möjligt.
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TYS har en stark ställning som ledande leverantör av 
boende och service för studenter i Åbo.

• fastighetsbeståndet underhålls genom att bygga, re-
parera och vid behov också avstå. TYS håller ständigt 
ögonen på marknadsförändringar och efterfrågan på 
bostäder samt underhåller portföljeringen av fastighe-
ter och ombyggnadsstrategin.

• TYS utvecklar nya digitala tjänster och arbetssätt som 
underlättar stiftelsens tjänster och ökar boendetriv-
seln. Aktiv utredning av framtida behov och försök med 
nya tjänster.

Aktivt partnerskapsbygge.

Informationsledning och kompetensutveckling.

• kontinuerlig identifiering av kompetensbehov.

• inhämtning av information om hyresgästernas behov.

• stiftelsen mäter och utvärderar sin verksamhet.

Stiftelsen är en populär arbetsplats.

• en arbetsgemenskap för participation och personlig 
utveckling .



11

STUDENTBYSTIFTELSEN I ÅBO 
STRATEGI

STRATEGINS MÄTARE

TYS erbjuder studentbostad åt 25 % av alla studenter i Åbo 
under en tidsperiod som sträcker sig över strategiperio-
den.

• i medeltal c. 150 nya boendeplatser per år så att anta-
let platser är i stigande.

Ekonomisk soliditet
 
• lägenheternas hyresnivå ligger 15–20 % under mark-

nadshyrorna när också el, vatten och internetanslut-
ning ingår i jämförelsen.

• den ekonomiska utnyttjandegraden är 97 %.

• tillräcklig soliditetsgrad upprätthålls.

Tyngdpunkten i TYS nyproduktion ligger i campusområdet, 
där Studentbyn ingår. Samtidigt följer TYS aktivt med hur 
campusområdena utvecklas och riktar vid behov nypro-
duktion till närheten av nya campus.

TYS är en föregångare i fråga om miljö- och klimatvänligt 
byggande och underhåll.

• kolneutralitet uppnås 2029.

• fastighetsservicen tillfredsställer.

• reaktionstiden vid felanmälan.
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Stiftelsen är en populär arbetsplats.

• allmänt vitsord för arbetsplatsen.

• arbetstillfredsställelse och motivation.

• personalens utvärdering av ledningen.

• antalet arbetsansökningar.

TYS har en stark ställning som ledande leverantör av 
boende och service för studenter i Åbo.

• varje år utvecklas en ny eller existerande digital app-
likation.

• klienttillfredsställelse.

• föreställningar om skick och kvalitet i TYS lägenheter.

• villighet att rekommendera TYS för en kamrat.

• kontroll av hur servicelöftet förverkligas.

• antalet bostadsansökningar.

Informationsledning och kompetensutveckling

• personalutbildning.

• regelbunden inhämtning och utvärdering av feedback.

• klientparticipation.
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