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Turun Ylioppilaskyläsäätiö
Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) sääntöjen mukaisena tarkoituksena on huolehtia Turun seudulla peruskoulun 
jälkeisissä oppilaitoksissa opiskelevien ja opintojaan jatkavien vuokra-asuntojen saamisesta. Tämän lisäksi säätiön 
tarkoituksena on huolehtia valmistuneiden ja muiden nuorten sekä ulkomaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden vuok-
ra-asuntojen saamisesta. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö rakentaa toimintapiirinsä 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 opiskeli-
joiden vapaa-ajan viettoon tarkoitettuja tiloja ja kehittää asuntoalueiden viihtyvyyden vaatimia palvelumuotoja sekä 
toimii muullakin tavoin sen toimipiiriin kuuluvien henkilöiden sosiaalisten ja taloudellisten edellytysten parantamiseksi.

Toimintaa ohjaavat periaatteet

TYS on voittoa tavoittelematon organisaatio ja rakentaa asuntoja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n 
myöntämillä korkotukilainoilla (aiemmin aravalainat). TYS on ARA:n yleishyödylliseksi nimeämä yhteisö ja sen toimin-
taa sääntelee arava- ja korkotukilainsäädännän yleishyödyllisyysrajoitukset sekä säätiön kohteita koskevat käyttö- ja 
luovutusrajoitukset.   

Lainsäädännön lisäksi toimintaa määrittävät säätiön säännöt, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet, ARA:n 
päätökset ja ohjeet sekä mm. Hyvän vuokratavan periaatteet.   TYS kuuluu Turun kaupunkikonserniin ja sen toimin-
taan vaikuttaa myös Turun kaupungin konserniohjeet ja konserniyhteisöjä koskevat päätökset.  

Strategialla ja arvoilla ohjataan toimintaa ja sen kehittämistä. Lisäksi toimintaa ohjaavat vuosittaiset toimintasuunni-
telmat ja talousarviot, erilaiset hankkeet, projektit ja toimenpideohjelmat sekä sopimukset. Tavoitteiden toteutumista 
seurataan säännöllisesti ja niistä raportoidaan hallitukselle ja Turun kaupungille vuosikellon mukaisesti ja ulkoisesti 
sidosryhmille vuosi- ja vastuullisuusraportilla.
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Hallinto, organisaatio ja valvonta

Säätiön hallintoa, taloutta sekä muuta toimintaa joh-
taa hallituksen alaisena toimitusjohtaja. Johtoryh-
mään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi talousjohtaja, 
asiakkuus- ja viestintäjohtaja sekä kiinteistöjohta-
ja. Toimitusjohtajan sijaisena toimii talousjohtaja. 
Säätiön organisaatio muodostuu kolmesta tiimistä: 
talouspalvelutiimistä, asiakaspalvelutiimistä ja kiin-
teistöpalvelutiimistä.  Kaikista keskeisimmistä tiimien 
sisäisistä ja tiimien välisistä toimintaprosesseista on 
tehty prosessikuvaukset. Kirjatut prosessit ja niiden 
noudattaminen varmistaa tasalaatuisen palvelun, 
läpinäkyvyyden ja hyvän asiakaskokemuksen. Pro-
sessikuvaukset päivitetään osana riskienhallinnan 
prosessia vuosittain.

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus. 
Säätiön hallituksen ohella toimitusjohtajan tehtävä-
nä on kokonaisvastuun kantaminen säätiön sisäisen 
valvonnan järjestämisestä. Jokainen esimies vastaa 
oman yksikkönsä sisäisen valvonnan järjestämisestä 
etenkin yksikölle asetettujen tavoitteiden saavuttami-
sen seurannan, toiminta- ja työketjujen toimivuuden 
varmistamisen, henkilöriskien, tietoturvallisuuden ja 
omaisuuden vahinkoriskien osalta.  

Hallituksen jäsenistä Turun kaupunki valitsee seitse-
män, TYS:n asukkaat kaksi, TYY kaksi ja muut yliop-
pilas- ja oppilaskunnat yhdessä kaksi jäsentä. 

Toimintavuoden aikana TYS:n hallintorakennetta yk-
sinkertaistettiin muuttamalla säätiön sääntöjä niin, 
että valtuuskunnasta luovuttiin ja sillä olleet tehtävät 
määrättiin muutetuissa säännöissä pääsääntöisesti 
hallitukselle. Päättäessään sääntömuutoksesta halli-
tus päätti, että mikäli valtuuskunta hyväksyy sääntö-
muutoksen, jatkaa nykyinen valtuuskunta kautensa 
loppuun vuoden 2021 ajan säätiön sidosryhmäfoo-
rumina. Sidosryhmäfoorumi kokoontuu hallituksen 
kutsusta, sitä ei mainita säätiön säännöissä eikä sillä 
ole muodollista päätösvaltaa. Säätiön yhteistyöfoo-
rumeista vuoden 2021 jälkeen päättää säätiön hal-
litus.

Valtuuskunta ja jatkossa sääntömuutoksen myötä 
hallitus valitsee vuosittain hallinnon ja talouden tar-
kastamista varten tilintarkastajat.  Säätiön valtuus-
kunnan vuodeksi 2020 valitsemina tilintarkastajina 
ovat toimineet Pekka Thurén KHT (PwC) ja asukas-
toimikuntien neuvottelukunnan ehdottomana Mikko 
Haavisto KHT (KPMG).

Tarkemman tiedot säätiön hallintoelinten jäsenistä 
ja säätiön työntekijöiden luottamustoimista sekä lä-
hipiiristä voit lukea tämän raportin lopusta.

Talouspalvelutiimi

Hallitus

Toimitusjohtaja

Asiakkuus- ja 
viestintäjohtaja Talousjohtaja Kiinteistöjohtaja

Asiakaspalvelutiimi Kiinteistöpalvelutiimi

Turun Ylioppilaskyläsäätiön organisaatio

TYS on Suomen Opiskelija-asunnot SOA ry:n jäsen. 
SOA on opiskelija-asuntoyhteisöjen edunvalvonta- ja 
yhteistyöjärjestö, jolla ei ole omia opiskelija-asunto-
ja. SOA ry valvoo opiskelija-asuntoyhteisöjen yleisiä 
ja yhteisiä etuja, edistää opiskelija-asuntopoliittisten 
tavoitteidensa toteutumista, jäsentensä välistä yh-
teistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedel-
lytyksiä. SOA on jäsen rakennus- ja kiinteistöliitto 

RAKLI ry:ssä, joka on kiinteistöjen ammattimaisten 
omistajien, kiinteistösijoittajien, toimitilajohdon ja ra-
kennuttajien järjestö.  Lisäksi TYS on jäsenenä mm. 
Turun kauppakamarissa, Varsinais-Suomen kiin-
teistöliitossa ja Veronmaksajain keskusliitossa.

Jäsenyydet
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Toimintaympäristö ja trendit
Strategian päivitysprosessissa on tunnistettu seuraavia säätiön strategiaan  
vaikuttavia toimintaympäristön muutostrendejä: 

– ikäluokkien pienentyminen

– opiskelutapojen muutos

– identiteetin fragmentoituminen, vähemmistöityminen

– ilmastonmuutos, hiilineutraalius ja -negatiivisuus, kestävä kehitys, kiertotalous

– kaupungistuminen

– palveloituminen, yhteiskäyttöisyyden lisääntyminen

– talouden pysähtyneisyys ja epävarmuus

– oppilaitosten tilojen vähentyminen, tilayhteistyö

– potentiaalisten asukkaiden ja asukkaiden osallistamistarve ideointiin ja suunnitteluun

– kumppanuuksien merkityksen kasvu 

Tunnistettuja asiakastarpeen muutostrendejä ovat 
erityisesti etäopiskelun, lyhytaikaisen asumisen sekä 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvän karanteeni-
tyyppisen asumisen ja palvelun tarpeet.

Asiakastarve ja sen muutostrendit vaikuttavat TYS:n 
asuntojen tyyppi- ja tilaratkaisuihin, asuntojen mu-
kautuvien pohja- ja rakenneratkaisujen tarpeeseen, 
keskittymiseen Ylioppilaskylän alueelle, yksityisyy-
den ja yhteisöllisyyden tarpeen tasapainoiseen huo-
mioon ottamiseen, kv. vaihto-opiskelijoille tarjotta-
vien asuntojen määrään ja tyyppiin sekä asiakaspal-
velutarpeen muuttumiseen.

Samoista asiakkaista TYS:n kanssa kilpailee instituti-
onaaliset vuokranantajat, yksityiset vuokranantajat, 

erityisesti Ylioppilaskylän ja kampusalueen lähellä 
toimivat vuokranantajat sekä opiskelijavuokramark-
kinoille tulevat uudet toimijat. Myös omistusasumi-
nen matalakorkoisten asuntolainojen seurauksena 
voi vaikuttaa vuokra-asuntojen kysyntään. 

Säätiön erottuvuustekijöitä ovat TYS:n brändi, edulli-
nen vuokrataso, samanhenkinen yhteisö tarpeineen, 
asuntojen sijainti sekä asumisen helppous ja turval-
lisuus.

Erottuvuustekijöitä voidaan edelleen vahvistaa eten-
kin brändiin, yhteisöön, Ylioppilaskylän alueeseen, 
liikenneyhteyksiin (tietoliikenne ja liikkuminen) sekä 
henkilöstön osaamiseen ja tehtäviin panostamalla.
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Toimitusjohtajan katsaus 
Turun Ylioppilaskyläsäätiön 54. toimintavuoden eli 
vuoden 2020 toiminnallinen ja talouden tulos oli ko-
ronapandemiasta huolimatta varsin lähellä enna-
koitua.

Kuten kaikkialla muuallakin maailmassa, säätiön toi-
mintaan vuonna 2020 merkittävimmin vaikuttanut 
ulkoinen tekijä oli koronapandemia, jonka vaikutuk-
sia säätiön henkilöstön, asukkaiden, asiakkaiden, 
yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien 
terveyteen pyrittiin minimoimaan sekä torjumaan 
mahdollisuuksien mukaan asuntojen käyttöasteen 
laskua ja mahdollisia muita negatiivisia vaikutuksia 
säätiön toimintaan. Toistaiseksi negatiivisten vaiku-
tusten arvioidaan kohdistuneen erityisesti käyttöas-
teen lievään laskuun sekä työyhteisön sisäisen ja si-
dosryhmien kanssakäymisen muutoksiin, joista osa 
jäänee pitkäaikaisiksi tai pysyviksi ja osa on myös 
positiivisia. Viime mainittuja pyritään vahvistamaan. 
Pandemian vaikutuksia arvioidaan ja muutoksia sää-
tiön toimintaan harkitaan ja tehdään pandemian ku-
luessa ja sen jälkeen.   

Vuoden aikana tehtiin myös strategiatyötä ja päivi-
tettiin säätiön strategia, jonka säätiön hallitus vah-
visti vuoden 2020 neljännellä kvartaalilla. Päivityk-
seen sisältyy tässäkin raportissa selkeästi nouseva 
uusi säätiön arvo, vastuullisuus ja kestävä kehitys. 
Vastuullisuus ja kestävä kehitys ilmenevät mm. niin, 
että TYS on valmis ottamaan käyttöön uusia asioita, 
jotka edistävät kestävien materiaalien käyttöä, ener-

gian säästöä ja uusiutuvien energiamuotojen hyö-
dyntämistä sekä investoimaan kestävän kehityksen 
ratkaisuihin. Strategian päivityksessä tunnistettiin 
myös toimintaympäristön muutostrendejä, joiden 
joukossa ovat mm. ilmastonmuutos, hiilineutraalius 
ja -negatiivisuus, kestävä kehitys ja kiertotalous sekä 
talouden pysähtyneisyys ja epävarmuus. Vaikka päi-
vitys ei sisällä suuria linjanmuutoksia, sen kommuni-
kointi on jatkossa helpompaa ja toivottavasti samalla 
kuulija-, katsoja- ja lukijamyönteisempää.

Myös säätiön missiota päivitettiin niin, että se sisältää 
myös ympäristöystävällisyyden: Turun Ylioppilasky-
läsäätiö on turvallisen, yksilöllisen, ympäristöystä-
vällisen ja helpon opiskelija-asumisen mahdollistava 
asukaslähtöinen suunnannäyttäjä.   TYS:n visioon 
kuuluu myös, että se on taloudellisesti vahva ja se 
pystyy vastaamaan sekä lähiajan että pidemmän ai-
kavälin taloudellisiin haasteisiin, että se tavoittelee 
hiilineutraaliutta vuoteen 2029 mennessä ja että se 
on vastuullinen ja hyvämaineinen. 

Säätiön strategiseen tavoitetilaan 2030 kuuluu mm., 
että TYS on edelläkävijä ympäristö- ja ilmastoystä-
vällisessä rakentamisessa ja kunnossapidossa. Kei-
noja sen saavuttamiseksi ovat askelmerkkien luo-
minen hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 
2029 mennessä sekä asukkaat osallistaen sähkön ja 
veden kulutusmittauksen asuntokohtainen käyttöön 
ottaminen kohteissa, joissa se on mahdollista.

Ilahduttava uusi avaus vastuullisuuden ja kestävän 
kehityksen saralla oli myös EU:n Smart Cities and 
Communities (SCC) Lighthouse –projekti, johon TYS 
osallistuu. Projektin yhtenä tavoitteena on luoda mal-
liesimerkkejä ilmastopositiivisista kaupunginosista. 
Hankkeen projektinimi on RESPONSE - integRatEd 
Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs. 
Projektin kesto on viisi vuotta, joista ensimmäiset 
kaksi vuotta on varattu hankkeen toteutuksille ja 
loput kolme vuotta toteutusten seurannalle. Pääosa 
Turun Ylioppilaskyläsäätiön alueella tehtävistä to-
teutuksista ajoittuu vuodelle 2021. Rakenteilla oleva 
Tyyssija on osa RESPONSE-projektin energiapositii-
vista aluetta, ja sen katolle asennetaan aurinkopa-
neelit keväällä 2022. 

Risto Siilos,
Turun Ylioppilaskyläsäätiön 
toimitusjohtaja (CEO)
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Avaintietoja 31.12. 2020 2019 2018

Kiinteistöjen tuotot 27,3 M€ 29,7 M€ 26,7 M€

Asuntovuokratuotot 26,3 M€ 26,4 M€ 25,7 M€

Keskimääräinen vuokra 12,80 €/m²/kk 12,60 €/m²/kk 12,50 €/m²/kk

Hoitokulut keskimäärin 7,5 €/m²/kk 7,5 €/m²/kk 8,0 €/m²/kk

Kiinteistöjen korjauskulut 4,9 M€ 4,9 M€ 5,4 M€

Lainakanta 123,7 M€ 119,7 M€ 126,9 M€

Bruttoinvestoinnit 18,6 M€ 6,2 M€ 16,2 M€

Asuntoala 31.12. 178 419 m² 178 456 m² 176 030 m²

– keskimäärin vuoden aikana 178 419 m² 180 945 m² 176 030 m²

Muut vuokrattavat tilat  31.12. 5 020 m² 5 020 m² 5 096 m²

– keskimäärin vuoden aikana 5 020 m² 5 954 m² 5 878 m²

Huoneistoja 4 903 kpl 4 861 kpl 4 726 kpl

Asuntopaikkoja 6980 kpl 6 932 kpl 6 812 kpl

Asukkaita 6 297 hlöä 6439 hlöä 6 426 hlöä



TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2020

8

Strategia ja arvot

Hallitus päivitti säätiön strategian ja 
arvot vuonna 2020. Säätiön arvoja ovat:

Asukaslähtöisyys 

TYS tarjoaa opiskelijoille edullisia ja 
laadullisesti hyviä vuokra-asuntoja.

Säätiön toiminnan lähtökohtana on 
opiskelijoiden tarpeet.

Säätiö on asukkaiden tukena 
asukkaiden asumisessa ja 
arkielämän järjestämisessä.

TYS arvostaa asukkaidensa 
ja yhteisönsä moninaisuutta 
sekä edistää toiminnassaan 
saavutettavuutta ja 
yhdenvertaisuutta.

Luotettavuus 

TYS on pysyvä ja vakaa toimija 
asuntomarkkinoilla.

Säätiö on turvallinen vuokranantaja 
ja kohtelee asukkaita ja hakijoita 
oikeudenmukaisesti.

Säätiö on opiskelija-asumisen 
markkinajohtaja Turun seudulla.

Avoimuus ja läpinäkyvyys

TYS:n asukasvalinta 
perustuu sosiaaliseen 
tarkoituksenmukaisuuteen ja 
taloudelliseen tarpeeseen ketään 
syrjimättä.

Syyslukukauden alussa etusija on 
uusilla opiskelijoilla.

Säätiön hallinnon ja päätöksenteon 
lähtökohtana on avoimuus ja 
läpinäkyvyys.

Kumppanuus

TYS on itsenäinen toimija.

TYS:n ja sen sidosryhmien välinen 
kumppanuus on aktiivista ja 
kehittyvää.

Säätiön tavoitteena on edistää 
oppilaitosten menestymistä ja 
kaupungin houkuttelevuutta 
opiskelukaupunkina.

Kansainvälisyys on tärkeää TYS:n, 
Turun kaupungin, oppilaitosten ja 
opiskelijoiden näkökulmasta.

Kumppanuus hyödyttää sekä 
säätiötä että sen kumppaneita.

Säätiö on opiskelijan paras 
kumppani asumisessa.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

TYS on valmis ottamaan käyttöön 
uusia asioita, jotka edistävät 
kestävien materiaalien käyttöä, 
energian säästöä ja uusiutuvien 
energiamuotojen hyödyntämistä.

TYS on valmis investoimaan 
kestävän kehityksen ratkaisuihin.

Innovatiivisuus 

Säätiö on valmis kehittämään ja 
ottamaan käyttöön uusia palveluja 
ja digitaalisia ratkaisuja, jotka 
parantavat palvelua ja lisäävät 
asumisviihtyvyyttä.
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Strategian mukaisesti 
missiona on olla 
turvallisen, yksilöllisen, 
ympäristöystävällisen 
ja helpon opiskelija-
asumisen mahdollistava 
asukaslähtöinen 
suunnannäyttöjä.

Visiona on olla kuunteleva ja 
rohkea, osaava ja turvallinen 
opiskelijan hyvinvointia 
edistävä yhteisö, joka on 
opiskelijan ensimmäinen 
valinta asunnon- ja 
palveluntarjoajakseen.
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Vastuullisuus  
Turun Ylioppilaskyläsäätiössä

Turun Ylioppilaskyläsäätiö on laatinut vuoden 
2020 aikana vastuullisuuskartoituksen, jos-
sa on tunnistettu TYS:n toiminnan vaikutuksia 
yhteiskuntaan ja sidosryhmiin sekä kartoitettu 
vastuullisuuden nykytilaa. Vastuullisuuskar-
toituksen perusteella toimintaympäristön eri-
tyispiirteet huomioiden on tunnistettu toimin-
nasta neljä olennaista vastuullisuusteemaa: 
läpinäkyvä ja kannattava toiminta, hyvinvoiva 

työyhteisö, tyytyväiset asiakkaat sekä kestävä 
asuminen. Vastuullisuusteemat kattavat talou-
dellisen vastuun ja hyvän hallinnon, sosiaalisen 
vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmat.    
Tämä on säätiön ensimmäinen vastuullisuus-
raportti.   Vastuullisuusraportoinnin tavoittee-
na on kertoa säätiön sidosryhmille läpinäky-
västi ja avoimesti toiminnasta ja tavoitteista.

Hyvinvoiva työyhteisö
Läpinäkyvä ja  

kannattava toiminta

TYS toimii taloudellisesti 
tehokkaasti ja kannattavasti.

TYS:n hallinto on läpinäkyvää. 

TYS on luotettava kumppani.

TYS panostaa henkilöstön 
osaamisen kehittämiseen. 

TYS panostaa henkilöstön 
työhyvinvointiin.

TYS:llä kaikki  
ovat yhdenvertaisia.

TYS on sitoutunut 
asiakaslähtöiseen palveluun ja 
annettuihin palvelulupauksiin. 

TYS viestii asukkaille 
ennakoivasti, oikea-aikaisesti 
ja viestintä on sisällöltään 
täsmällistä.

TYS tarjoaa viihtyisiä ja 
laadukkaita asuntoja. 

TYS tarjoaa asukkaille 
mahdollisuuden 
yhteisöllisyyteen. 

TYS pyrkii osaltaan 
pienentämään asumisen 
energiankulutusta 
ja  hiilijalanjälkeä, ja on 
hiilineutraali vuonna 2029.

TYS panostaa kestävän 
kehityksen ratkaisuihin. 

TYS huolehtii 
asuinympäristöistä ja 
asumisen turvallisuudesta.  

Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen
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Olennaisuusanalyysi

Tärkeimpien yritysvastuun aiheiden tunnistamiseksi 
tehtiin syksyllä 2020 olennaisuusanalyysi säätiön 
sisäisissä työpajoissa, joihin osallistui säätiön eri tii-
mien asiantuntijoita.  Lähtökohtana olennaisuusana-
lyysille on ollut vastuullisuuskartoitus, jossa on tar-
kasteltu TYS:n toiminnan vaikutuksia taloudellisesta, 
sosiaalisesta ja ympäristönäkökulmasta huomioiden 
toimintaympäristön erityispiirteet.  Olennaisuusana-
lyysissa on tunnistettu neljä vastuullisuusteemaa ja 
13 näkökulmaa ja arvioitu näkökulmien vaikutusten 
merkittävyyttä sekä sidosryhmien odotuksia sääti-
ön vastuullisuudesta jatkuvaan sidosryhmäyhteis-
työhön ja -vuorovaikutukseen perustuen.  Lisäksi 
tammikuussa 2021 toteutettiin vastuullisuusohjel-
man validointiin ja tarkentamiseen tähtäävä sidos-
ryhmien odotuksia selvittävä sidosryhmätutkimus.  
Sidosryhmätutkimus toteutettiin sähköpostitse lä-
hetettynä kyselytutkimuksena. Kysely lähetettiin joka 
kolmannelle (2059) asukkaalle, TYS:n henkilöstölle, 
hallitukselle ja sidosryhmäfoorumin edustajille sekä 
yhteistyökumppaneille. Vastauksia saatiin yhteensä 
134 kpl ja vastausprosentti oli 5,9 %. 

Sidosryhmäkyselyssä vastaajat arvioivat valittujen 
vastuullisuusnäkökulmien tärkeyttä asteikolla 1-5. 
Sidosryhmäkyselyn perusteella täsmennettiin vas-
tuullisuusteemojen olennaisuuden arviointia sidos-
ryhmien odotusten osalta. Sidosryhmäkyselyssä ei 
noussut esiin sellaisia toistuvia uusia vastuullisuus-
aiheita, joita TYS:n olennaisuusanalyysissä ei oltu 
aiemmin tunnistettu. Olennaisuusmatriisissa sidos-
ryhmien odotukset vastuullisuusnäkökulmista on 
esitetty kyselyn tulosten mukaisina ja vaikutuksen 
merkittävyys TYS:n sisäisissä työpajoissa tehdyn 
arvion mukaisesti. Olennaisuusanalyysin tulos on 
käsitelty ja hyväksytty säätiön johtoryhmässä.
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TYS:n olennaisista vastuullisuusnäkökulmista eniten 
painoarvoa saivat tehokas ja kannattava toiminta, asia-
kaslähtöinen palvelu, viihtyisät ja laadukkaat asunnot, 
asumisen hiilijalanjälki, energian ja vedenkulutus, jä-
tehuolto sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen, hy-
vinvointi ja yhdenvertaisuus.  Tehokas ja kannattava 
toiminta on edellytys ja mahdollistaja kaikelle muulle 
toiminnalle ja se on tärkeää kaikille sidosryhmille. Koh-
tuuhintainen vuokrataso ja omakustannusperiaate on 
yksi toimintaa ohjaavista perusperiaatteista. Asiakas-
lähtöinen palvelu koskettaa kaikkia läpi organisaation 
ja toimii tehokkaan toiminnan mahdollistajana, kun asi-
akkaan tarpeisiin voidaan vastata parhaalla mahdolli-
sella tavalla. Viihtyisät ja laadukkaat asunnot ovat TYS:n 
päätuote, jolla voidaan tuoda hyvinvointia asiakkaiden 
arkeen ja mahdollistaa hyvä asuminen eri elämäntilan-
teissa. Ilmastonmuutoksen torjunta on globaalisti yksi 
merkittävimpiä haasteita ja kiinteistöjen merkitys ja vai-
kutusmahdollisuudet päästöjen vähentämisessä suurta. 
Tämän vuoksi asumisen hiilijalanjäljen pienentäminen on 
myös yksi TYS:n tärkeimmistä vastuullisuusteemoista.  
Sidosryhmät odottavat TYS:ltä panostuksia henkilöstön 
osaamisen kehittämiseen ja yhdenvertaisuuden vaalimi-
seen, mutta myös henkilöstön hyvinvointi on merkittävä 
vastuullisuusteema: osaamisen hyötykäyttö edellyttää 
hyvinvoivaa henkilöstöä!

Tunnistetuista olennaisista vastuullisnäkökulmista 
olennaisuusanalyysissa vähemmän painoarvoa saivat 
luotettavaan kumppanuuteen, yhteisöllisyyteen sekä 
asuinympäristöön ja asumisen turvallisuuteen liittyvät 
näkökulmat.  Monet luotettavaan kumppanuuteen liitty-
vät teemat toteutuvat pitkälti jo lainsäädännön (mm. jul-
kinen hankintalaki ja tilaajavastuulaki) noudattamises-
sa. Jos yhteisöllisyys laajassa mittakaavassa toteutuisi, 
sillä olisi paljonkin merkitystä esimerkiksi syrjäytymisen 
ehkäisyssä, mutta toisaalta tällä hetkellä asukkaat eivät 
välttämättä painota yhteisöllisiä arvoja merkittävästi. 
Asuinympäristöllä on paljon merkitystä osana yleistä 
turvallisuudentunnetta, mutta monet asuinalueiden tur-
vallisuuteen liittyvät teemat liittyvät asuinalueisiin laa-
jemmin eikä pelkkiin yksittäisiin kohteisiin, mihin TYS ei 
suoraan omalla toiminnallaan voi vaikuttaa. Toisaalta 
muut asuinkohteen turvallisuuteen liittyvät asiat, esi-
merkiksi lukitukset ja pelastussuunnitelmat, voidaan 
katsoa toteutuvan Suomessa jo oletusarvoisesti hyvällä 
perustasolla.

Tehokas ja kannattava toiminta

Asiakaslähtöinen palvelu

Viihtyisät ja laadukkaat asunnot

Asumisen hiilijalanjälki, energian ja vedenkulutus  
sekä jätehuolto

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvointi

Yhdenvertaisuus

Eniten painoarvoa saivat
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YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vastuullisuuden johtaminen

TYS on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, 
joiden tavoitteena on maailmanlaajuisesti äärimmäi-
sen köyhyyden poistaminen ja kestävä kehitys kaikilla 
osa-alueilla: niin taloudellisesti, ihmisten hyvinvoinnin 
kuin ympäristön kannalta.

Kestävän kehityksen tavoitteiden lähtökohtana on, että 
koko yhteiskunta voi omalla toiminnallaan edistää kestä-
vää kehitystä. Osana vastuullisohjelman määrittelyä on 
tunnistettu säätiön toiminnan kannalta neljä keskeisintä 
kestävän kehityksen tavoitetta.

Säätiön hallitus on vuonna 2018 hyväksynyt sääti-
ölle toimintaohjeen. Toimintaohje perustuu säätiön 
arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Toimintaohje linjaa 
TYS:n vastuullisuuden periaatteet palvelutuotannos-
sa, vuorovaikutuksessa säätiön sisällä sekä sidos-
ryhmien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.    

Strategian ja vastuullisuustavoitteiden toimeenpa-
nosta vastaa johtoryhmä omien vastuualueidensa 
mukaisesti. Säätiön henkilöstön edustajista on muo-
dostettu tarvittaessa kokoontuva vastuullisuustyö-
ryhmä, joka valmistelee asioita johtoryhmälle.  Sää-
tiön hallitusta on tiedotettu säätiön vastuullisuusoh-
jelmasta ja -tavoitteista toimintavuoden aikana. 

TYS panostaa sekä työntekijöiden 
hyvinvointiin että asiakkaiden 
tyytyväisyyteen. 

TYS tarjoaa asiakkaille viihtyisiä ja 
laadukkaita asuntoja.

TYS panostaa kestävän kehityksen 
ratkaisuihin. 

TYS:n tavoitteena on toimia 
tehokkaasti ja kannattavasti. 

TYS:n tavoitteena on olla hiilineutraali 
vuonna 2029. TYS panostaa 
kestävän kehityksen ratkaisuihin ja 
energiatehokkuuteen.

TYS opastaa asukkaita  
kestävään asumiseen.

TYS on luotettava kumppani 
sidosryhmillensä. 

TYS tarjoaa asukkaille mahdollisuuden 
yhteisöllisyyteen. 
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Sidosryhmät

Vastuullisuustyötä tehdään aina suhteessa säätiön 
sidosryhmiin, sillä yhteiskunnalliset vaikutukset ovat 
käytännössä vaikutuksia säätiön eri sidosryhmiin. 
Näiden vaikutusten ymmärtäminen ja hallitseminen 
vaatii tietoa vaikutusten kohteena olevien sidosryh-
mien näkemyksistä. TYS:n sidosryhmäyhteistyö on 
jatkuvaa ja sitä tapahtuu päivittäisessä työssä esi-
merkiksi asiakaspalvelussa ja erilaisissa sidosryh-
mätilaisuuksissa. 

Turun Ylioppilaskyläsäätiön merkittävimpiä sidos-
ryhmiä ja sidosryhmäyhteistyön vuorovaikutuska-
navia on listattu viereiseen taulukkoon.

Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseita 
vastuullisuusaiheita on erityisesti kohtuuhintaisen 
vuokratason säilyttäminen, asukkaiden tietoisuuden 
lisääminen ympäristönäkökulmasta ja hiilineutraa-
liustavoitteet ja niiden mukaiset toimenpiteet sekä 
asiakkaiden tyytyväisyyteen ja osallistamiseen sekä 
henkilöstön työhyvinvointiin tähtäävät toimet.

Sidosryhmän kuvaus Vuorovaikutus

Henkilöstö
Henkilöstö on avainasemassa TYS:n toiminnan toteuttamisessa. Henkilöstö odottaa säätiöltä 

panostuksia työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä yhdenvertaista kohtelua. 

- viikoittaiset tiimipalaverit

- henkilöstön info- ja keskustelutilaisuudet       
   ajankohtaisista aiheista

- henkilöstökysely ja kehityskeskustelut

- yt-toimikunta

- uutiskirje (henkilöstö)

Asiakkaat  
(hakijat, asukkaat, muut vuokralaiset)

Asiakkaat ovat säätiön merkittävin sidosryhmä. Asiakkaat odottavat TYS:ltä kohtuuhintaisia, 

viihtyisiä, turvallisia ja laadukkaita asuntoja ja muita tiloja sekä hyvää palvelua. Tyytyväiset 

asiakkaat on säätiön olennaisimpia vastuullisuustavoitteita.

- asiakaspalvelu toimistolla, sähköpostitse, 
   chatissa ja puhelimitse

- asiakaskyselyt

- viestintä sosiaalisen median ja sähköisen  
   uutiskirjeen kautta

- asukasdemokratia ja asukastoimikunnat

Viranomaiset  
(mm. PRH, ARA, Valtiokonttori)

Viranomaiset valvovat ja ohjaavat säätiön toimintaa. Viranomaiset odottavat TYS:ltä lakien ja 

sääntöjen mukaista toimintaa sekä läpinäkyvyyttä.

- neuvonta- ja ohjauspalvelut

- lainoitusprosessit

- vuosi-ilmoitukset ja vuosiraportointi

Rahoittajat
Rahoittajilla on merkittävä rooli säätiön uudistuotannon ja perusparannuksen lainoittajina. 

Rahoittajat odottavat TYS:ltä luotettavuutta ja sopimuksien sekä velvoitteiden noudattamista. 

- normaali pankkitoiminta

- vuosittainen raportointi toiminnasta ja  
   taloudesta, tilinpäätösten lähettäminen

- sidosryhmäuutiskirje

Turun kaupunki
TYS kuuluu Turun kaupunkikonserniin. TYS on kaupungin asunto- ja elinkeinopoliittinen 

kumppani kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamisessa. 

- yhteistyö kaupunkikonsernissa

- vuosiraportointi

- hallituksen jäsenet

- kaavoitus ja rakennusasiat

- sidosryhmäuutiskirje

Palveluntarjoajat ja toimittajat 
sekä muut yhteistyökumppanit

Palveluntarjoajat, toimittajat ja muut yhteistyökumppanit ovat TYS:n kumppaneita 

mahdollistamassa laadukkaan opiskelija-asumisen asiakkaille. He odottavat TYS:ltä 

luotettavaa kumppanuutta.

- osana päivittäistä toimintaa

- sopimukset ja laadunvalvonta

- suorat henkilökohtaiset kontaktit

- säännölliset yhteistyöpalaverit tiettyjen  
   toimittajien kanssa

- sidosryhmäuutiskirje

Oppilaitokset
TYS:n tarjoama kohtuuhintainen ja laadukas opiskelija-asuminen lisää turkulaisten 

oppilaitosten vetovoimaa. TYS tukee oppilaitosten pyrkimystä kansainvälistymiseen 

järjestämällä kansainvälisten opiskelijoiden asumista yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

- suorat henkilökohtaiset kontaktit

- tapahtumat ja messut

- yhteistyötapaamiset

- sidosryhmäuutiskirje

TYY ja muut ylioppilaskunnat

Säätiön perustajana TYY:llä on edustus säätiön hallituksessa. Opiskelijoiden näkökulmasta  

on tarkoituksenmukaista keskittää opiskelija-asuminen Ylioppilaskylän ja kampusten 

alueelle. Tiivis asuntokanta mahdollistaa tehokkaan yhteisten tilojen ja palvelujen käytön 

asuntojen läheisyydessä.

- hallitusyhteistyö

- suorat henkilökohtaiset kontaktit

- yhteistyötapaamiset

- tapahtumat ja messut

- sidosryhmäuutiskirje
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Läpinäkyvä ja 
kannattava toiminta
Vastuullisuusteema ”Läpinäkyvä ja kannattava toiminta” kattaa taloudelli-
seen kannattavuuteen, hyvään hallintoon ja kumppanuuteen liittyvät teemat.  
Tätä seurataan strategiassa asuntojen käyttöasteella.  Asuntojen vuokratuo-
tot muodostavat normaalitilanteessa noin 97 % säätiön tuotoista ja muutokset 
käyttöasteessa vaikuttavat nopeasti toimintaedellytyksiin ja mahdollisuuksiin 
toteuttaa muita strategian tavoitteita ja vastuullisuusohjelman näkökulmia.  
Vuonna 2020 asuntojen taloudellinen käyttöaste oli 96,3 %, joka jäi hieman 
alle 97% tavoitetason. 

Aiempaa alhaisempi käyttöaste johtui lähinnä vaihto-opiskelija-asuntojen kas-
vaneesta tyhjäkäytöstä. Noin puolet kevätlukukauden vaihto-opiskelijoiden 
sopimuksista päätettiin vallitsevan koronapandemiatilanteen takia jo huh-
tikuun loppuun. Lisäksi syksyllä jäi jonkin verran vaihto-opiskelija-asuntoja 
tyhjäksi, vaikka suurin osa tyhjäksi jääneistä vaihto-opiskelija-asunnoista 
vuokrattiin uusille tutkinto-opiskelijoille 30.6.2021 saakka.  Taloudellisesta 
tyhjäkäytöstä 42 % muodostui soluasunnoista ja 28 % yhteiskeittiöllisistä 
yksiöistä. 

Vuoden 2020 kokonaistuotot olivat 27,3 M€ (vuonna 2019 
29,7 M). Vuoden 2020 vuokratuotot toteutuivat budjetin 
mukaisesti ja ne olivat yhteensä 26,8 M€ (vuonna 2019 
27,0 M€). Vuokratuotoista 26,3 M€ (vuonna 2019 26,4 M) 
oli asuntojen vuokratuottoja, 0,1 M€ asukkailta perittäviä 
autopaikka- ja varastovuokria ja 0,4 M€ liiketilojen ja mui-
den vuokrattavien tilojen vuokratuottoja. Asunnoista saatu 
vuokrakertymä koko vuodelta oli 12,28 €/as-m²/kk (vuon-
na 2019 12,17 €/as-m²/kk).  Säätiön opiskelija-asuntojen 
keskimääräinen vuokra vuonna 2020 oli 12,80 €/as-m²/kk 
sisältäen sähkö- ja vesimaksut sekä tietoverkon (12,60 €/
as-m²/kk vuonna 2019). Vuodelle 2021 asuntojen vuokria 
ei korotettu.  Joidenkin soluasuntojen vuokria laskettiin.

Vuoden 2020 aikana nostettiin Kuntarahoituksesta Tyyssi-
jan korkotukilainasta 9 M€. Lainaa oli nostamatta vuoden 
lopussa 15,7 M€. Tyyssijan korkotukilaina on hyväksytty 
Kuntarahoituksen yhteiskunnallisen rahoituksen hank-
keeksi. Yhteiskunnallista rahoitusta voidaan myöntää in-
vestointihankkeille, joilla on positiivisia vaikutuksia omaan 
ympäristöönsä ja yhteisöönsä: ne edistävät yhdenvertai-
suuden, yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin tai alueen elinvoi-
man toteutumista. Lisäksi vuonna 2020 nostettiin vapaa-
rahoitteinen Tyyssijan säätiön toimistotiloja koskeva laina 
määrältään 1,5 M€.

Vuosi 2020

Lainat lainatyypeittäin 2020

Turun kaupungin  
lainat 6 %

Arava-lainat 14 %

Korkotukilainat 69 %

Muut rahalaitos- 
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TYS toimii taloudellisesti tehokkaasti  
ja kannattavasti

Hallinto on läpinäkyvää

Taloudellisesti tehokas ja kannattava toiminta kul-
minoituu säätiön asuntojen omakustannusvuokriin, 
vuokrausprosessin tehokkuuteen sekä aktiiviseen 
kiinteistö- ja lainakannasta huolehtimiseen.  TYS kan-
taa jo organisaatiomuotonsa ja toiminta-alueensa 
puitteissa merkittävää vastuuta ympäröivästä yh-
teiskunnasta tuottamalla kohtuuhintaista asumista 
opiskelijoille.

Kohtuuhintaisuuden lähtökohtana on vuokranmää-
rityksen lainsäädäntöön perustuva omakustannus-
periaate eli se, että vuokralaisilta peritään vuokraa 
enintään se määrä, joka tarvitaan muiden tuottojen 
ohella vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilo-
jen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin 
menoihin. Omakustannusperiaatteen toteutumista 
seurataan ARA:n ohjeiden mukaisella jälkilaskel-
malla.  Tuleviin menoihin varaudutaan keräämällä 
vuokrissa varoja varautumiseen ARA:n ohjeiden ja 
säännöstön mukaisesti.  Kuunsillan perusparannus-
hankkeen ensimmäinen vaihe on rahoitettu varautu-
misena kerätyillä varoilla. 

Strategian mukaisena tavoitteena on pitää vuok-
rat 15-20% alle markkinavuokrien. Tavoitteen to-
teutumista seurataan aktiivisesti. Vuonna 2019 KTI 
Kiinteistötieto Oy teki TYS:lle selvityksen säätiön 
asuntojen vuokratasosta verrattuna Turun mark-
kinavuokriin. Vertailussa TYS:n vuokrasopimusten 
neliövuokrien ero referenssivuokrien keskiarvoon 

oli noin -17%. Kokonaisvuokrissa erot olivat vielä 
suurempia. Laajempien ulkopuolelta tilattujen ver-
tailujen lisäksi tehdään säännöllisesti omia selvityk-
siä vapaiden markkinoiden vuokratasoista erityises-
ti Ylioppilaskylän läheisyydessä. Säätiön asuntojen 
vuokrat sisältävät sähkön, veden, nettiyhteyden ja 
saunavuorot.

Lainakantaa seurataan aktiivisesti. Vuonna 2014 
konvertoitiin vuosimaksulainoja noin 25 miljoonan 
euron verran. Konvertoinnista saatu korkosäästö 
on vuoden 2020 loppuun mennessä ollut arviolta yli 
4 M€, mitä on voitu hyödyntää lainojen lyhennyksiin.

Vuoden 2020 aikana maksettiin lainojen 
lyhennyksiä noin 6,5 M€ (3,04 €/as-m²/
kk), johon sisältyy 1 M€:n (0,47 €/as-m²/
kk) ylimääräinen lyhennys. Ylimääräisiä 
lainanlyhennyksiä on tehty vuosina 2014-
2020 yhteensä noin 9,4 M€ verran.

Vallitsevan markkinatilanteen johdosta lainakannan 
keskikorko on viimeisten vuosien aikana pienenty-
nyt useilla prosenttiyksiköillä. Korollisten lainojen 
painotettu keskikorko 31.12.2020 oli 0,56%. Säätiön 
lainamäärä toimintavuoden 2020 lopussa oli noin 
123,7 M€.

Hallinnon läpinäkyvyys tarkoittaa varojen vastuullis-
ta käyttöä ja hyvän hallintotavan mukaista toimintaa.  
Uudisrakentamista ja peruskorjausta rahoitetaan 
ARA:n korkotukilainoilla ja investointiavustuksilla eli 
julkisin varoin.  Merkittävä osa asukkaista saa Kelal-
ta asumistukea. 

Verojalanjäljen laskenta on tarkoitus 
tehdä vuonna 2021. Verojalanjäljen 
avulla voidaan kartoittaa toiminnasta 
yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja 
veronluonteisia maksuja. 

Verottajan päätöksen mukaisesti säätiön yleishyödyl-
lisen yhteisön verohuojennus vuokraustoiminnasta 
saadusta kiinteistötulosta on nykyisellään voimassa 
vuoden 2020 loppuun.  Uusi verohuojennushakemus 
on valmisteilla.

Toiminnassa ei ole vuonna 2020 ilmennyt väärinkäyt-
tötapauksia, laiminlyöntejä tai epäeettistä toimintaa. 

Säätiön toimintaa ohjaa säännöllisesti päivitettävä 
suunnitelma peruskorjaus- ja uudisrakentamishank-
keista. Vuonna 2020 laadittiin peruskorjausstrategia 
ja osana sen valmistelua kiinteistöissä tehtiin laajasti 
kuntokartoituksia. Viimeisin peruskorjauskohde on 
ollut Kuunsillan asuntojen A-E portaiden peruskorja-
us, jota jatketaan vuonna 2021 loppukohteen osalta.  
Sekä uudis- että perusparannushankkeissa on tär-
keää, että ne vastaavat kysyntään ja asukkaiden tar-
peisiin. Osana peruskorjauksia myös huoneistojakoa 

tarkastellaan ja tarvittaessa muutetaan vastaamaan 
paremmin asukkaiden tarpeisiin.  Uudisrakentami-
sessa TYS:llä on strategiaan kirjattu tavoite keski-
määrin 150 uudesta opiskelija-asunnosta vuosittain. 
Viimeisin uudiskohde Aitiopaikka ja sen 255 asuntoa 
valmistuivat vuonna 2019.  Rakenteilla olevaan Tyys-
sijan asuntokohteeseen tulee 186 asuntoa. 

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta Hyvinvoiva työyhteisö Tyytyväiset asiakkaat Kestävä asuminen
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TYS on luotettava kumppani

TYS noudattaa toiminnassaan tilaajavastuulakia ja lakia 
julkisista hankinnoista.

Ulkopuolisia palveluja hankitaan kiinteistöjen ja ul-
ko-alueiden huoltoon ja kunnossapitoon, siivoukseen, 
korjauksiin sekä uudisrakentamiseen ja perusparan-
nuksiin. Lisäksi hankitaan monia erilaisia asiantuntija-
palveluita, esimerkiksi IT-palveluja.  Vuonna 2020 säätiö 
hankki tuotteita ja palveluita noin 300 eri toimittajalta. 
Hankintarajan ylittävät hankinnat kilpailutetaan julkisen 
hankintalain mukaisesti. Hankintalain hankintarajat alit-
tavien pienempien tuote- ja palveluhankintojen osalta 
pyritään pyytämään tarjouksia useammalta kuin yhdeltä 
toimittajalta. 

TYS:n kiinteistöhuollosta 1.12.2021 alkaen vastannut ja 
vuodesta 2019 putkitöiden puitesopimuksen mukaisena 
yhteistyökumppanina toiminut Arkea Oy, kahden koh-
teen huoltoa hoitavat huoltoyhtiöt (Haritun Huolto Oy ja 
Akseli Kiinteistöpalvelut Oy) sekä sähkötöiden puiteso-
pimuksen mukaisesti sähkötöitä hoitava Paraisten Va-
lo Oy ovat kaikki paikallisia Varsinais-Suomen alueella 
päätoimipaikkaa pitäviä toimittajia. Säätiön kiinteistöjen 
korjaustöiden 10 suurimman toimittajan joukosta 6 ko-
tipaikka sijaitsee Varsinais-Suomen alueella. 

Säätiön kiinteistöissä ja niihin liittyvissä 
tehtävissä on vuoden aikana työskennellyt 
arvion mukaan noin 800 henkeä mm. 
kunnossapidossa, huollossa, siivouksessa 
sekä työmailla palveluntuottajien, 
tavarantoimittajien ja asiantuntijapalveluita 
tarjoavien toimittajien palveluksessa. 

TYS:lle on tärkeää, että palvelu- ja urakkasopimukset 
vastaavat tarpeeseen ja että ne on mitoitettu oikein.  
Lisätöiden tilaaminen on usein kalliimpaa, kuin työn si-
sällyttäminen osaksi sopimusta ja toisaalta resurssien 
säästämiseksi on myös olennaista, että tilattu työ on 
mitoitettu oikein, eikä tehdä tai tilata turhia tai tarpeet-
tomia töitä.

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta Hyvinvoiva työyhteisö Tyytyväiset asiakkaat Kestävä asuminen



TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2020

18

Teeman tunnusluvut

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta Hyvinvoiva työyhteisö Tyytyväiset asiakkaat Kestävä asuminen

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

SIDOSRYHMÄT RAHAVIRRAT SISÄÄN 2020 2019 2018

Asiakkaat Asuntojen vuokratuotot 26 294 051,41 € 26 433 138,24 € 25 705 379,03 €

Asiakkaat Muut vuokratuotot 542 820,67 € 542 181,09 € 546 956,00 €

Asiakkaat
Käyttökorvaukset ja muut tuotot  

(ei kiinteistöjen myyntituotot)
483 101,61 € 487 963,59 € 410 234,46 €

Realisoinnit Kiinteistöjen myyntituotot 0,00 € 2 217 165,53 € 0,00 €

Rahoittajat Osinko, korko- ja  muut rahoitustuotot 257 927,75 € 270 795,39 € 329 960,19 €

Rahoittajat Lainojen nostot 10 500 000,00 € 0,00 € 23 926 000,00 €

Valtiolta saadut avustukset 2020 2019 2018

ARA erityisryhmien investointiavustus 0,00 € 0,00 € 2 685 555,00 €

EU-tuki, Response hanke  

(ennakkomaksut)
101 112 € 0,00 € 0,00 €

2020 2019 2018

Vahvistetut lahjonta-ja korruptiotapaukset ja 

niihin liittyvät toimenpiteet
ei tapauksia ei tapauksia ei tapauksia

2020 2019 2018

Oikeustoimet kilpailun vastaisesta toiminnasta ei tapauksia ei tapauksia ei tapauksia

2020 2019 2018

Asuntojen taloudellinen käyttöaste 96,3 % 97,10 % 97,60 %

Varautuminen tuleviin hoito- ja korjauskuluihin 2020 2019 2018

Varautumisena kumulatiivinen määrä 31.12. 5 527 048,91 € 4 840 883,61 € 5 787 714,25 €

Varautumisena kerätyt varat 1.1.-31.12. 1 093 000,00 € 1 060 000,00 € 700 000,00 €

Varautumisena kerättyjen  

varojen käyttö 1.1.-31.12.
-406 834,70 € -2 006 830,64 € 0,00 €

Lainakanta 2020 2019 2018

Lainaa €/asm2 31.12. 693 671 721

Lainakannan keskikorko 31.12. 0,56 % 0,55 % 0,71 %

Ylimääräiset lainanlyhennykset 1.1.-31.12. 1 000 000,00 € 2 090 666,09 € 1 000 000,00 €

SIDOSRYHMÄT RAHAVIRRAT ULOS 2020 2019 2018

Henkilöstö Palkat, palkkiot ja muut henkilöstökulut -1 306 184,57 € -1 307 760,35 € -1 284 077,05 €

Henkilöstö
Työnantajamaksut  

(eläkevakuutusmaksut, henkilösivukulut)
-263 507,11 € -234 837,27 € -298 974,63 €

Julkinen sektori
Verot (kiinteistövero, oman käytön  

arvonlisävero, tulovero)
-875 489,12 € -916 242,52 € -910 195,94 €

Palvelut ja tarvikkeet
Ostetut tuotteet ja palvelut, kiinteistöjen 

hoitokulut ja korjaukset
-14 035 637,03 € -14 186 656,29 € -14 862 027,34 €

Investoinnit
Uudisrakennus-, peruskorjaus- ja muut 

investoinnit (brutto)
-18 631 987,03 € -6 210 431,74 € -16 260 659,34 €

Rahoittajat
Korko- ja rahoituskulut  

(ml. arvonalentumiset)
-1 407 367,20 € -974 535,12 € -1 364 380,83 €

Rahoittajat Lainojen takaisinmaksut -6 515 917,35 € -7 211 766,75 € -7 960 147,70 €
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Tavoitteet vuodelle 2021  ja vuosista 2022 eteenpäin

Vastuullisuus näkökulma Sisältö Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021 Tavoitteet ja toimenpiteet 2022 →

TYS toimii taloudellisesti 

tehokkaasti ja kannattavasti.

Kohtuuhintaiset asunnot
TYS:n asuntojen vuokrat 15-20 % markkinavuokria 

edullisemmat, vuokravertailun tilaaminen 

TYS:n asuntojen vuokrat 15-20 % markkinavuokria 

edullisemmat, markkinavuokrien säännöllinen seuranta.

Varautuminen tuleviin menoihin

Omakustannusvuokralaskelma ja jälkilaskelma 

omakustannusperiaatteen toteutumisen raportointiin, vuonna 

2021 varautumista ei tarvetta kerätä eikä sitä ole suunniteltu 

käytettävän. 

Vuosittaiset omakustannusvuokralaskelmat ja jälkilaskelmat 

omakustannusperiaatteen toteutumisen raportointiin, 

varautumisen kerääminen ja käyttö vuosittaisten budjettien 

mukaisesti. 

Kestävä lainakanta
Lainakannan tunnuslukujen aktiivinen seuranta, ylimääräiset 

lyhennykset 1M€ budjetin mukaisesti. 

Lainakannan tunnuslukujen aktiivinen seuranta, ylimääräisiä 

lainanlyhennyksiä vuosittaisen budjetin mukaisesti, 

tarvittaessa lainojen kilpailutus korkojen tarkistuspisteissä.

Uudis- ja peruskorjausprojektien 

suunnitelmallisuus ja vastaaminen 

kysyntään

Peruskorjausstrategia: Kuunsillan peruskorjaus 
Peruskorjausstrategien toteuttaminen, investointi-/

kassavirtalaskelmat peruskorjaushankkeista.

TYS:n hallinto on  

läpinäkyvää. 

Varojen vastuullinen käyttö
Verojalanjäljen laskennan suunnittelu ja laskenta vuodelta 

2021. 
Verojalanjäljen vuosittainen laskenta.

Läpinäkyvä toiminta
Mahdollisesti ilmenevien väärinkäytösten raportointi sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan selonteon yhteydessä. 

Mahdollisesti ilmenevien väärinkäytösten raportointi 

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon yhteydessä. 

Raportointiprosessin kehittäminen. 

Hyvä hallintotapa
Henkilöstön toimintaohjeen läpikäynti, tarvittavat päivitykset 

sekä konkretisointi ja viestintä henkilöstölle. 

Toimintaohjeen läpikäynti ja päivitys tarvittaessa, viestintä 

henkilöstölle. 

TYS on luotettava kumppani. 

Harmaan talouden torjunta Hankintalain ja tilaajavastuulain mukainen toiminta. 
Hankintalain ja tilaajavastuulain mukainen toiminta, 

mahdollisten lakimuutosten huomioiminen toiminnassa.

Toimintaohje Toimintaohjeen viestintä kumppaneille. Toimintaohjeen viestintä kumppaneille.

Palvelu- ja urakkasopimusten 

vastaaminen kysyntään

Olemassa olevien palvelusopimusten läpikäynti kun 

sopimuskausia päättymässä. Toistaiseksi voimassa olevien 

sopimusten läpikäynnin suunnittelu. 

Sopimusten läpikäynti suunnitelman mukaisesti ja muutosten 

huomioiminen uusissa sopimuksissa.

Strateginen tunnusluku:

Asuntojen käyttöaste
 Tavoite vähintään 97%

Läpinäkyvä ja 
kannattava toiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen
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Vuonna 2020 säätiö aloitti Tyyssijan asuntokohteen 
rakentamisen. Pitkään suunniteltu ja valmisteltu han-
ke sai kunnian olla ensimmäisten Kuntarahoituksen 
Yhteiskunnallisen rahoituksen kohteiksi valitusta 
hankkeista.

Kun Kuntarahoitus voitti Tyyssijan rahoituksesta jär-
jestetyn tarjouskilpailun, tarjoutui TYS:n talousjohta-
ja Tuula Kanerviston mukaan mahdollisuus osallistua 
Kuntarahoituksen yhteiskunnalliseen rahoitukseen. 
Kuntarahoitus on kuntien, Kevan ja valtion omistama 
rahoituslaitos, joka tarjoaa monipuolisia rahoituspal-
veluja kuntasektorille ja sosiaaliseen asuntotuotantoon. 

”Kuntarahoituksesta saimme ehdotuksen, että Tyyssijan 
laina haettaisiin uuteen yhteiskunnallisen rahoituksen 
ohjelmaan, sillä Tyyssija täyttäisi kriteerit erinomaises-
ti. Rahoitus osoittautui säätiön kannalta kiinnostavaksi 
vaihtoehdoksi, joten päädyimme hakemaan sitä, ja on-
neksemme myös sen saimme”, kertoo Kanervisto.

Ensimmäisiä valittuja rahoituskohteita oli yhteensä kuu-
si. Pääoma rahoitettaviin kohteisiin saadaan Kuntara-
hoituksen liikkeelle laskemista joukkovelkakirjoista, jo-
hon sijoittajat voivat sijoittaa. TYS sai yhteiskunnallista 
rahoitusta yhteensä noin 22,7 miljoonaa euroa, mikä 
käsittää koko lainarahoituksen. Tämän lisäksi säätiö saa 
Tyyssijan rakennuttamista varten neljä miljoonaa euroa 
valtion investointiavustusta.
 

Muutakin kuin rahaa

Yhteiskunnallisella rahoituksella rahoitettavien hank-
keiden on sisällyttävä jollekin Kuntarahoituksen yhteis-
kunnallisen rahoituksen viitekehyksen osa-alueista, joi-
ta ovat asuminen, hyvinvointi ja koulutus. Hankkeiden on 
edistettävä yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä, hyvin-
vointia tai kuntien tai niiden alueiden elinvoimaa. 

Tyyssijan katsottiinkin täyttävän kuvauksen erinomai-
sesti. Rahoitustiedotteessaan Kuntarahoitus kuvaa 
Tyyssijan olevan kokonaisuudessaan kunnianhimoinen 
kestävän kehityksen hanke, jossa on monipuolisia ympä-
ristön ja yhteisöllisyyden kannalta vaikuttavia element-
tejä. Kohteessa opiskelijoiden yhteisöllisen ja laaduk-
kaan asumisen avulla tuetaan nuoria heidän elämänsä 
merkittävässä nivelvaiheessa, millä luodaan edellytyk-
siä aktiivisen ja hyvinvoivan arjen rakentumiselle ja es-
tetään syrjäytymistä. 

”On hienoa olla ensimmäisten yhteisöjen 
joukossa, joiden hanke katsottiin 
yhteiskunnallisesti merkittäväksi”.  

Kanervisto toteaa rahoituksen olevan ei vain tunnus-
tus Turun Ylioppilaskyläsäätiön strategialle ja Tyys-
sijan rakennushankkeelle, vaan muillekin säätiön ta-
voitteille. Sen kautta Tyyssija toimii esimerkkinä ja  
kannustaa myös muita tekemään yhteiskunnallisesti 
merkittäviä kohteita.

Kuntarahoitus valitsi Tyyssijan uudella yhteiskunnallisella joukkovelkakirjalla 
rahoitettavien hankkeiden joukkoon

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta Hyvinvoiva työyhteisö Tyytyväiset asiakkaat Kestävä asuminen

Kuntarahoitus listasi yhteiskunnal-
lisen rahoituksen ensimmäisen yh-
teiskunnallisen joukkovelkakirjalai-
nan Nasdaq Helsingin vastuullisten 
joukkovelkakirjalainojen markkinalle 
syyskuussa 2020.  

Nasdaq onnitteli Kuntarahoitusta ja 
yhteiskunnallisen rahoituksen hank-
keita mainostaulussaan New Yorkin 
Times Squarella.
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Hyvinvoiva työyhteisö
Vastuullisuusteema ”Hyvinvoiva työyhteisö” käsittää organisaation ja henki-
löstön: henkilöstön osaamisen kehittämisen, hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuu-
den.   Hyvinvoiva työyhteisö osaltaan mahdollistaa toiminnan tehokkuuden, 
hyvän asiakaspalvelukokemuksen, palvelulupausten ja muiden vastuullisuus-
teemojen toteuttamisen. Strategiassa tätä seurataan henkilöstön antamalla 
yleisarvosanalla työpaikasta. Tavoitteena on, että kiitettävän tai hyvän (4-5, 
asteikko 1-5) arvosanan antaisi yli 85% henkilöstöstä.  Viimeisimmässä, al-
kuvuodesta 2021 toteutetussa henkilöstökyselyssä, jossa henkilöstö arvioi 
säätiön toimintaa vuoden 2020 osalta, kiitettävän tai hyvän arvosanan antoi 
55% vastaajista, keskiarvo oli 3,75.

Vuonna 2020 Turun Ylioppilaskyläsäätiön vakituisen hen-
kilöstön määrä oli vuoden lopussa 21 henkilöä, mikä oli yksi 
vähemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi vuokrauspalveluis-
sa työskentelee yksi henkilö pidempiaikaisena määräaikai-
sena työntekijänä. Yksi henkilö jäi eläkkeelle vuonna 2020. 
Vakituisesta henkilöstöstä 15 oli naisia ja 6 miehiä ja kes-
ki-ikä vuoden lopussa oli 49 vuotta eli yksi vuosi enemmän 
kuin vuonna 2019.  Vakituisesta henkilöstöstä 7 työskenteli 
rakennuttamis- ja kunnossapitopalveluissa, 8 vuokraus-, 
asumis- ja viestintäpalveluissa sekä 6 talouspalveluissa 
ja hallinnossa. Kesäaikana ja ruuhka-apulaisina oli lisäksi 
lyhytaikaisissa työsuhteissa määräaikaisia työntekijöitä. 

Koko henkilöstön keskimääräinen palvelusaika säätiössä 
oli 10,5 vuotta.  Säätiön henkilöstöstä 5 henkilöä on ollut 
säätiön palveluksessa alle 5 vuotta, kuusi henkilöä yli 10 
vuotta. 

Normaalioloissa säätiön henkilöstöllä on ollut mahdolli-
suus tehdä etätöitä 3 päivää kuukaudessa. Maaliskuun 
2020 puolivälistä alkaen koronapandemian vuoksi valta-
osa henkilöstä on työtehtävien niin salliessa työskennellyt 
pääosin etätöissä. Vuonna 2020 ei tapahtunut työtapatur-
mia.

Vuoden aikana sisäisen viestinnän kehittämistä jatkettiin 
toteuttamalla sisäisen viestinnän kysely joulukuussa 2020. 
Vuoden lopulla päätetiin yhtenäistää myös sisäisen viestin-
nän kanavia. Muutokset ja kyselyn perusteella toteutetta-
vat toimenpiteet toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Vuosi 2020

HENKILÖSTÖJAKAUMA 2020 2019 2018

Keskimääräinen henkilöstömäärä  
vuoden aikana 

24 hlöä 24 hlöä 25 hlöä

Henkilöstö yhteensä 31.12. sis. kaikki 
josta naisia %
josta miehiä %

22 hlöä
73%
27%

23 hlöä
70%
30%

22 hlöä
68%
32%

Vakituinen kokoaikainen henkilöstö (31.12.) 
josta naisia %
josta miehiä %

21 hlöä
71%
29%

22 hlöä
68%
32%

21
67%
33%

Vakituinen osa-aikainen henkilöstö (31.12.) - - -

Määräaikainen kokoaikainen henkilöstö (31.12.)
josta naisia %
josta miehiä %

1 hlöä
100 %
-

1 hlöä
100 %
-

-

Määräaikainen osa-aikainen henkilöstö (31.12.) - - -

Kesätyöntekijät yhteensä vuoden aikana
josta naisia %
josta miehiä %

5 hlöä
60 %
40 %

5 hlöä
40 %
60 %

6 hlöä
67 %
33 %

Henkilöstö yhteensä

22
Kesätyön-
tekijät 
yhteensä5 Naisia 16 hlö 

Miehiä 6 hlö

Keskimääräinen 
palvelusaika

10,5
vuotta

Rakennuttamis- ja  
kunnossapitopalvelut

Asumis- ja  
viestintäpalvelut

Talouspalvelut ja 
hallinto

Henkilöstö eri tehtävissä
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Kaikki ovat yhdenvertaisia

TYS panostaa henkilöstön 
osaamisen kehittämiseen 

Toiminnassa huomioidaan erilaiset taustat, 
osaaminen ja kyvyt. Henkilöstön osaamisen 
kehittäminen konkretisoituu panostuksina 
koulutuksiin sekä osaamisen kehittämiseen  
osana päivittäistä työtä. 

Vuonna 2020 henkilöstö osallistui 
koulutuksiin yhteensä 61 työpäivän verran 
eli koulutuspäiviä oli keskimäärin 2,9 
päivää/henkilö (109 päivää vuonna 2019, 5 
päivää/henkilö). Koulutuspäivien määrään 
vaikutti erityisesti koronaviruspandemia, 
jonka vuoksi koulutuksia peruttiin 
jonkin verran. Henkilöstölle järjestettiin 
vuoden aikana myös kaikille avointa 
asiakaspalvelukoulutusta,  
ruotsin kielikoulutusta ja 
ravitsemusterapeutin luento.

Esimiehet käyvät vuosittain henkilöstön kanssa ke-
hityskeskusteluja erillisen suunnitelman mukai-
sesti. Kehityskeskustelut koskevat koko vakituis-
ta ja pidempiaikaista määräaikaista henkilöstöä.  

Lisäksi kesätyöntekijöiden kanssa pyritään käymään 
loppukeskustelut työsuhteen päättyessä. Osana vuo-
den 2020 tulospalkkiokriteerejä säätiön henkilös-
tö tutustui toistensa töihin Teamsin kautta tehdyillä 
haastatteluilla.  

TYS panostaa henkilöstön 
työhyvinvointiin

Henkilöstön hyvinvointia seurataan henkilöstökyse-
lyssä useiden mittareiden perusteella. Vuonna 2021 
henkilöstökyselyssä kiitettävän tai hyvän arvosanan 
(4-5, asteikolla 1-5) antoi työmotivaatiosta, työn ar-
vostuksesta ja työilmapiiristä noin puolet vastaajista. 
Lähes kaikki vastaajat kokivat, että etätyö on toiminut 
työyhteisössä hyvin tai erittäin hyvin.

Henkilöstö vaikuttaa säätiön toimintaan 
esimerkiksi tiimi- ja koko henkilöstön 
palavereissa sekä mm. aloitekanavan ja  
yt-toimikunnan toiminnan kautta. 
Intranetissä on aloitelomake, jonka 
kautta henkilöstö voi jättää säätiön 
toimintaan liittyviä kehitysehdotuksia ja 
aloitteita. Aloitteen voi halutessaan jättää 
anonyymisti. 

Säätiöllä on YT-toimikunta, jonka tehtävänä on lain 
mukaisten yhteistoiminnan piiriin kuuluvien asioiden 
käsittely. YT-toimikuntaan kuuluu puheenjohtajana 
talousjohtaja sekä henkilöstön keskuudestaan vaa-
leilla valitsema työsuojeluvaltuutettu ja kaksi vara-
valtuutettua.  Lisäksi työsuojelupäällikkö osallistuu 
tarvittaessa kutsusta YT-toimikunnan kokouksiin. 
YT-toimikunta kokoontuu säännöllisesti ja pöytäkir-
jat ovat säätiön intranetissä henkilöstön luettavana.  
Vuonna 2020 YT-toimikunta kokoontui neljä kertaa.  

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vaaliminen on tär-
keä osa TYS:n vastuullisuutta.  Epäasialliselle käytök-
selle, työpaikkakiusaamiselle ja kaikenlaiselle syr-
jinnälle on nollatoleranssi. Syrjintätapauksia ei ole 
ilmennyt vuoden 2020 aikana. 

Tulospalkkauskriteerit ovat samat kullekin henkilös-
töryhmälle ja koko vakituinen henkilöstö sekä koko 
vuoden kokoaikaisena työskennellyt määräaikainen 
henkilöstö on tulospalkkauksen piirissä edellyttäen, 
että työsuhde on voimassa tulospalkkiovuoden jäl-
keisen maaliskuun loppuun. Henkilöstöllä on yhteiset, 
vuonna 2019 laaditut pelisäännöt. Tarkoituksena on 
päivittää ja visualisoida pelisäännöt huoneentauluk-
si koko henkilöstöä varten sekä sopia käytännöistä 
tilanteissa, joissa pelisääntöjä ei noudatettaisi.  

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta Hyvinvoiva työyhteisö Tyytyväiset asiakkaat Kestävä asuminen

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
vaaliminen on tärkeä osa TYS:n 
vastuullisuutta.  Epäasialliselle 
käytökselle, työpaikkakiusaamiselle 
ja kaikenlaiselle syrjinnälle on 
nollatoleranssi.
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Teeman tunnusluvut

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta Hyvinvoiva työyhteisö Tyytyväiset asiakkaat Kestävä asuminen

Työhön liittyvät tapaturmat 2020 2019 2018

Kuolemaan tai yli 6kk poissaoloon johtaneet tapaturmat ei tapauksia ei tapauksia ei tapauksia

Muut työtapaturmat ei tapauksia 1 kpl 4 kpl

Säätiön kiinteistöjen peruskorjaus- ja uudisrakennustyö-

mailla tapahtuneet urakoitsijoiden työtapaturmat 
1 kpl ei tapauksia ei tapauksia

Keskimääräiset koulutuspäivät vuodessa henkilöä kohden 2020 2019 2018

Ulkopuolisten järjestämät koulutukset 

(vakituinen henkilöstö 31.12.)

Yhteensä koulutuspäiviä 61 pv
Yhteensä koulutuspäiviä 2,9 pv / hlö 

 I) Sukupuoli
Naiset 3,9 pv / hlö
Miehet 0,5 pv / hlö

 II) Henkilöstöryhmät
Johtoryhmä 4,1 pv / hlö
Muu henkilöstö 2,6 pv / hlö

III) Tiimit  
Talouspalvelutiimi ja hallinto 4,1 pv / hlö
Asiakaspalvelutiimi 2,7 pv / hlö
Kiinteistöpalvelutiimi 2,1 pv / hlö

Yhteensä koulutuspäiviä 109 pv
Yhteensä koulutuspäiviä 5,0 pv/ hlö 

 I) Sukupuoli
Naiset 5,2 pv/hlö
Miehet 4,0 pv/hlö

 II) Henkilöstöryhmät
Johtoryhmä 8,3 pv/hlö
Muu henkilöstö 4,2 pv/hlö

III) Tiimit  
Talouspalvelutiimi ja hallinto 7,0 pv / hlö
Asiakaspalvelutiimi 4,8 pv/hlö
Kiinteistöpalvelutiimi 3,6 pv/hlö

Yhteensä koulutuspäiviä 89 pv
Yhteensä koulutuspäiviä 4,2 pv/hlö 

 I) Sukupuoli
Naiset 5,2 pv/hlö
Miehet 2,3 pv/hlö

 II) Henkilöstöryhmät
Johtoryhmä 6,0 pv/hlö
 Henkilöstö 3,8 pv/hlwö

III) Tiimit 
Talouspalvelutiimi ja hallinto  5,2 pv/hlö
Asiakaspalvelutiimi 5,0 pv/hlö
Kiinteistöpalvelutiimi 2,9 pv/hlö

Kuinka monta % vakituisesta henkilöstöstä (31.12.) osallistunut 

ulkopuolisen tahon  järjestämiin koulutuksiin?
67 % 73 % 86 %

Säätiön järjestämät koulutukset ja kehittämispäivät
Ruotsin kielikurssit 10 x 1,5h, puhejudo- asiakaspalvelukoulutus 

(0,5 päivää), ravitsemusterapia-koulutus (0,5 päivää)

Kaksi työyhteisön kehittämispäivää koko henkilöstölle (2 x 0,5 

päivää), tiimikohtaiset työhteisövalmennukset (2 x 0,5 päivää)

Turvallisuuskoulutus, ohjelmistojen käyttöön liittyvää 

koulutusta
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Hallintoelinten ja henkilöstö-
ryhmien monimuotoisuus

2020 2019 2018

Valtuuskunta (31.12.)

46 henkilöä 

I) Sukupuoli  
naisia 42 %  
miehiä 58 % 

II) Ikäryhmät 
alle 30 v 47 % 
30-50 vuotta 40  % 
Yli 50 vuotta 13  %

46 henkilöä 

I) Sukupuoli  
naisia 41 %  
miehiä 59 % 

II) Ikäryhmät 
alle 30 v 46 % 
30-50 vuotta 41  % 
Yli 50 vuotta 13  %

46 henkilöä 

I) Sukupuoli  
naisia 37 %  
miehiä 63 % 

II) Ikäryhmät 
alle 30 v 26 % 
30-50 vuotta 59 % 
Yli 50 vuotta 15 %

Hallitus (31.12.)

13 henkilöä 

I) Sukupuoli  
naisia 46 %  
miehiä 54 % 

II) Ikäryhmät 
alle 30 v 15 % 
30-50 vuotta 77 % 
Yli 50 vuotta  8 %

13 henkilöä 

I) Sukupuoli  
naisia 38 %  
miehiä 62 % 

II) Ikäryhmät 
alle 30 v 15 % 
30-50 vuotta 77 % 
Yli 50 vuotta 8  %

13 henkilöä 

I) Sukupuoli  
naisia 46 %  
miehiä 54 % 

II) Ikäryhmät 
alle 30 v 23 % 
30-50 vuotta 62 % 
Yli 50 vuotta 15 %

Johtoryhmä (31.12.)

4 henkilöä 

I) Sukupuoli  
naisia 50 %  
miehiä 50 % 

II) Ikäryhmät 
alle 30 v -  % 
30-50 vuotta  - % 
Yli 50 vuotta 100 %

4 henkilöä 

I) Sukupuoli  
naisia 50 %  
miehiä 50 % 

II) Ikäryhmät 
alle 30 v - % 
30-50 vuotta  - % 
Yli 50 vuotta 100 %

4  henkilöä 

I) Sukupuoli  
naisia 50 %  
miehiä 50 % 

II) Ikäryhmät 
alle 30 v - % 
30-50 vuotta  - % 
Yli 50 vuotta 100 %

Vakituinen henkilöstö (31.12.) 

21 henkilöä 

I) Sukupuoli  
naisia 71 %  
miehiä 29 % 

II) Ikäryhmät 
alle 30 v - % 
30-50 vuotta 52 % 
Yli 50 vuotta  48 %"

22 henkilöä 

I) Sukupuoli  
naisia 68 % 
 miehiä 32 % 

II) Ikäryhmät 
alle 30 v - % 
30-50 vuotta 50 % 
Yli 50 vuotta  50 %"

21 henkilöä 

I) Sukupuoli  
naisia 67 % 
 miehiä 33 % 

II) Ikäryhmät 
alle 30 v  5% 
30-50 vuotta  43% 
Yli 50 vuotta  52%

Henkilöstön antama  
yleisarvosana työpaikasta

2020 2019 2018

Henkilöstön antama yleisarvosana työpai-

kasta
3,75 (asteikolla 1-5) 4 (asteikolla 1-5)

henkilöstökyselyä 
ei toteutettu

Sairauspoissaolot 2020 2019 2018

Sairauspoissaolot / pv 159 päivää 208 päivää 124 päivää

Sairauspoissaoloprosentti (sairauspoissa-
olot / kokonaistyöpäivät)

2,86 % 3,61 % 2,25 %
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Tavoitteet vuodelle 2021  ja vuosista 2022 eteenpäin

Vastuullisuus näkökulma Sisältö Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021 Tavoitteet ja toimenpiteet 2022 →

TYS panostaa henkilöstön 

osaamisen kehittämiseen. 

Monipuolinen henkilöstörakenne Henkilöstörakenteen vuosittainen raportointi. Henkilöstörakenteen vuosittainen raportointi.

Osaamisen kehittäminen 

työyhteisössä

Kehityskeskustelut, tilanne- ja arviointikeskustelut 

suunnitelman mukaisesti. 

Kehityskeskustelut, tilanne- ja arviointikeskustelut 

suunnitelman mukaisesti..

Henkilöstön koulutus Koulutuspäivät: keskimäärin 3 koulutuspäivää/hlö. Koulutuspäivät: keskimäärin 3 koulutuspäivää/hlö.

TYS panostaa henkilöstön 

työhyvinvointiin

Henkilöstön työhyvinvointi
Henkilöstökyselyn toteutus, tulosten analysointi ja 

toimenpidesuunnitelma. 

Henkilöstökyselyn vuosittainen toteutus, tulosten analysointi 

ja toimenpidesuunnitelma.

Henkilöstön sairauspoissaolot ja 

työtapaturmat

Sairauspäivien ja työtapaturmien vuosittainen raportointi, 

tavoitteena ei yhtään työtapaturmaa. 

Sairauspäivien ja työtapaturmien vuosittainen raportointi, 

tavoitteena ei yhtään työtapaturmaa.

Varhainen puuttuminen Varhaisen puuttumisen toimintamallin läpikäynti ja päivitys. Varhaisen puuttumisen toimintamallin päivitys tarvittaessa.

Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet
Aloitteiden näkyminen koko henkilöstölle aloitteen tekemisen 

jälkeen. 
Aloitteiden käsittelyn reaaliaikainen seuranta.

TYS:llä kaikki ovat 

yhdenvertaisia

Epäasiallisen käytöksen, 

työpaikkakiusaamisen ja kaikenlaisen 

syrjinnän nollatoleranssi

Epäasialliselle käytökselle, työpaikkakiusaamiselle ja 

kaikenlaiselle syrjinnälle on nollatoleranssi. Kysely 

epäasiallisesta käytöksestä osana henkilöstökyselyä ja 

kehityskeskusteluja. Havaittujen tilanteiden käsittelyn 

toimintamallin viestintä henkilöstölle.

Epäasialliselle käytökselle, työpaikkakiusaamiselle ja 

kaikenlaiselle syrjinnälle on nollatoleranssi. Kysely 

epäasiallisesta käytöksestä osana henkilöstökyselyä ja 

kehityskeskusteluja. Havaittujen tilanteiden käsittelyn 

toimintamallin viestintä henkilöstölle.

Kannustava ja läpinäkyvä 

palkitseminen

Tulospalkkaus: koko vakituinen henkilöstö tulospalkkauksen 

piirissä. 

Tulospalkkaus:  

koko vakituinen henkilöstö tulospalkkauksen piirissä.

Yhteisten pelisääntöjen 

noudattaminen

Pelisääntöjen päivityksen käynnistäminen uutta toimistoa 

varten. Yhteisten olemassa olevien pelisääntöjen visualisointi 

ja viestintä henkilöstölle.

Pelisääntöjen päivitys uudessa toimistossa, suunnitelma ja 

kirjattu toimintamalli, jos pelisääntöjä ei noudateta.

Strateginen tunnusluku:

Henkilöstön antama  
yleisarvosana työpaikasta

Tavoite   
> 85 % kiitettävä /  hyvä 

(4-5 asteikolla 1-5)

Läpinäkyvä ja 
kannattava toiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen
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Koronavirusepidemian iskiessä Suomeen maalis-
kuussa 2020 säätiön henkilökunta siirtyi käytän-
nössä kokonaan etätöihin. Myös säätiön asukastoi-
miston väki siirtyi palvelemaan asukkaita etänä ja 
säätiön asukastoimiston aukioloaikoja ja palveluja 
rajoitettiin. Lähes vuoden kokemus on osoittanut, 
että asiakaspalvelu onnistuu sujuvasti etänä kotoa 
tai mökiltä käsin. 

Pandemian aikana säätiön asukastoimisto on ollut au-
ki vain ajanvarauksella avaimia noutaville ja vuokra-
sopimuksensa allekirjoittaville asiakkaille. Kaikki muu 
asiakaspalvelu on pyritty hoitamaan sähköisten kana-
vien kautta. Asukastoimiston henkilökunnasta päivittäin 
paikalla on ollut vain kaksi henkilöä aiemman kuuden 
sijaan.

Asukasisännöitsijä Anita Nurmi palvelee asukkaita ny-
kyään kahdesti viikossa toimistolta käsin. Hän kertoo 
etätyön ja koronan muuttaneen omaa arkeaan kohtuul-
lisen vähän. Jo ennen koronaa suurin osa asiakaspal-
velusta oli hoidettu puhelimitse, sähköpostitse tai verk-
kosivujen chatissa.

”Pääsääntöisesti etätyöpäivinä tulee tehtyjä ihan samoja 
työtehtäviä kuin normaalistikin toimistolla. 
Päivän mittaan teen asuntojen irtisanomisia, hoidan 
asukastoimikuntien postituksia ja viestintää heidän 
kanssaan ja vastaan asukkaiden puheluihin sekä chat- 
ja sähköpostiviesteihin”, Anita kertoo. 
 

Tiimi ja työyhteisö tärkeitä etätyössäkin

Vaikka etätyön vuoksi työkavereita ei enää näe niin usein 
ja spontaani kommunikaatio on jäänyt vähemmälle, Ani-
ta kertoo asiakaspalvelutiimin yhteistyön pelanneen to-
della hyvin. Työkavereilta saa aina tukea tarvittaessa.

”Oman tiimin kesken olemme jakaneet kuulumisia Team-
sissa ja kiperäänkin kysymykseen saa vastauksen työ-
kavereilta nopeasti. Poikkeusaika on osoittanutkin, mi-
tä kaikkea sähköisten viestintäkanavien kautta voikaan 
hoitaa sujuvasti”, Anita kehuu.

Säätiöllä otettiin etätyöhön siirtymisen jälkeen käyttöön 
joka päivä kello 14 virtuaalinen kahvitauko, jolla henki-
löstö on voinut kahvitella Teamsin kautta. Anita kertoo, 
miten toimistolle tullessa kuitenkin huomaa, että työka-
verit ja henkilökontaktit ovat tärkeitä.

”Työkavereita on aina ihanaa nähdä toimistolla. Etänä 
voi toki virtuaalisilla kahvitauoilla vaihtaa kuulumisia 
työkavereiden kanssa, mutta muuten ei oikein tule ju-
teltua muiden kanssa omia juttuja samaan tapaan kuin 
livenä, Anita kertoo. 

Kotona on oma taukojumppaaja

Myös Anitan 15-vuotias jackrusselinterrieri Neville eli 
Nellu on huomannut muutoksen arjessaan. Emännän 
etätyö ei ole välttämättä Nellun mielestä pelkästään  
positiivinen asia.

Säätiön asiakaspalvelu palveli sujuvasti etänäkin koronapandemian aikana

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta Hyvinvoiva työyhteisö Tyytyväiset asiakkaat Kestävä asuminen
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”En ole varma tykkääkö Nellu etätyöstäni vai stres-
saavatko ne sitä. Välillä Nellu vaikuttaa olevan ih-
meissään, siitä että olen kotona ja vähän voipunut 
kun joutuu koko päivän vahtimaan minua sekä myös 
etänä työskentelevää puolisoani. Sitten kun etätöitä 
on jatkunut useamman päivän se ei enää jaksa, vaan 
siirtyy nukkumaan perimmäiseen nurkkaan mistä ei 
näe minua”, Anita nauraa.

Nellu pitää kuitenkin huolta emäntänsä taukoliikun-
nasta. Anita kertoo, että päivän mittaan toimistolla 
tulisi liikuttua varmasti enemmän kuin kotona ellei 
Nellua olisi. 

”Toimistolla tulee luonnostaan liikuttua 
paikasta toiseen töiden lomassa, kun 
pitää esimerkiksi käydä toimiston ovella 
palvelemassa asiakkaita. Kotona Nellu 
huolehtii taukojumppaamisestani, sillä se 
haluaa pihalle noin 15-20 kertaa päivässä, 
joten kotonakin käyn ovella pitkin päivää 
päästämässä sen jaloittelemaan”.

Etätöitä vaikka mökiltä käsin

Etätyö mahdollistaa työnteon myös muualta kuin ko-
toa käsin. Välillä Anita on esimerkiksi vienyt työpis-
teensä mökilleen Etelä-Pohjanmaalle.

”Tämän vuoden puolella olen ollut pääsääntöisesti 
kotona, mutta viime vuonna tein töitä myös mökil-
tä. Teimme mieheni kanssa molemmat hommiamme 
pirttipöydän molemmin puolin. Oli ilo huomata, että 
tietotekniikka pelitti myös mökillä ilman ongelmia”, 
Anita kertoo.

Etätyön myötä arkeen on tullut myös enemmän va-
pautta ja aikaa työmatkojen jäädessä pois. Ennen 
koronaa Anita kertoo tehneensä noin yhden etätyö-
päivän kuukaudessa, mutta tulevaisuudessa päiviä 
voisi tehdä enemmänkin.

”Vapaa-aikaa jää enemmän, kun työmatkoihin ei me-
ne yhteensä puolitoista tuntia päivässä, mikä aut-
taa myös työssä jaksamisessa. Työpäivän päätteeksi 
voi vain nostaa koneen sivuun ja saman tien siirtyä 
tekemään omia juttuja. Kun poikkeusoloista joskus 
päästää siirtymään normaalimpiin oloihin, haluai-
sin pitää enemmän etäpäiviä kuin ennen koronaa, 
mutta toimistollakin haluan tehdä töitä. Poikkeusajat 
ovat osoittaneet itselle, että työt hoituvat hyvin myös 
muualta käsin”, Anita kehuu.

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta Hyvinvoiva työyhteisö Tyytyväiset asiakkaat Kestävä asuminen
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Tyytyväiset asiakkaat
Kolmas tunnistettu vastuullisuusteema ”Tyytyväiset asiakkaat” käsittää asi-
akkaisiin liittyvät näkökulmat: asiakaspalvelun ja palvelulupaukset, viestin-
nän, asuntojen viihtyisyyden ja laadukkuuden sekä yhteisöllisyyden.  Stra-
tegiassa tätä seurataan palvelulupausten avulla. Säätiön palvelulupaukset 
julkistettiin vuonna 2018.

Vuonna 2020 säätiön asuntoja haki kaikkiaan 5556 opis-
kelijaa/opiskelijaperhettä (6428 vuonna 2019) ja uusia 
vuokrasopimuksia tehtiin 2923 (3123 vuonna 2019) sisäl-
täen sisäiset siirrot.  Kaikkiaan säätiöllä oli toimintavuoden 
päättyessä vuokrattavana 4903 huoneistoa (4861 vuon-
na 2019), joissa oli tilaa yhteensä 6980 asukkaalle (6932 
vuonna 2019).  Kokonaismäärään sisältyy 138 nuoriso-
asuntopaikkaa. Vuokrattavana olevista asuntopaikoista 
56 % oli yhden hengen asunnoissa eli yksiöissä tai solu-
huoneissa ja 44 % perheasunnoissa.  Säätiön asunnoissa 
asui vuoden lopussa 6297 henkilöä (6439 vuonna 2019). 

Vuonna 2020 säätiöllä asui kuukausittain keskimäärin 
1347 (1580 vuonna 2019) kansainvälistä tutkinto- ja vaih-
to-opiskelijaa noin sadasta eri maasta.  

Vuosi 2020

Palvelulupaukset asiakkaille

Asunnon hakijalle Asukkaalle Poismuuttajalle

– 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

– 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

– voit jatkaa asumista vielä vuoden 
valmistumisesi jälkeen

– palautamme vakuusmaksun kuukauden 
kuluessa sopimuksen päättymisestä, 
mikäli ei ole selvitettävää

5 556  
asunnon hakijaa

4 903  
vuokrattavaa huoneistoa

6 297  
asukasta

1 347  
tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa
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Päämääränä on tavoittaa potentiaaliset asukkaat, tuntea 
asiakkaiden tarpeet, vastata kysyntään sopivilla asunnoilla 
ja olla opiskelijan ensimmäinen valinta. Asiakastyytyväi-
syyttä on seurattu sekä vuosittaisella laajalla asiakastyy-
tyväisyystutkimuksella että kuukausittaisella poismuutto-
kyselyllä. Vuonna 2020 aloitettiin laajamittainen asiakas-
tyytyväisyyden parantamiseen tähtäävä kehityshanke. Ta-
voitteena on siirtyä jatkuvaan mittaamiseen, joka mahdol-
listaa palautteiden entistä reaaliaikaisemman seurannan 
ja nopeamman reagoinnin mahdollisiin ongelmatilanteisiin.

Vuonna 2020 60% tarjouksista johti sopimukseen, 
mikä kertoo siitä, että valtaosalle hakijoista 
on voitu tarjota sellaista asuntoa, mitä he 
ovat hakeneet. Asunnon vuokrausprosessissa 
on panostettu vahvasti digitaalisuuteen ja 
sähköisten palvelujen kehittämiseen panostetaan 
vuosittain. 

Asiakkaita palvellaan tasapuolisesti sukupuolesta, iästä, 
kansallisuudesta tai muusta taustasta riippumatta. Asu-
kasvalinta perustuu ARA:n asukasvalintaohjeisiin.

TYS:lle on tärkeää viestiä asiakkaille ennakoivasti ja oi-
kea-aikaisesti. Tämä edellyttää koko henkilöstön sitout-
tamista asiakasviestintään ja ymmärryksen lisäämistä 
viestinnän oikea-aikaisuuden tarpeellisuudesta ja koko 
viestintäprosessista.  Tiedon täytyy kulkea sisäisesti, jotta 
asiakasviestinnän oikea-aikaisuus voi toteutua. Viestintää 
seurataan jatkossa erillisellä viestintäkyselyllä.  Viestinnän 
sisältöön kiinnitetään riittävää huomiota, jotta sisältö on 
täsmällistä ja selkeää, ymmärrettävää ja vastaa asiakkaan 
tarpeeseen. Myös tätä seurataan viestintäkyselyssä.

Vuoden 2020 aikana asukkaille viestittiin 
aktiivisesti koronapandemiasta ja sen vuoksi 
säätiön toimintaan tehdyistä muutoksista 
sekä ohjeistettiin virukselta suojautumisessa. 
Viestintää tehtiin laajasti verkkosivuilla 
sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa. 
Tiedottamista jatketaan aktiivisesti niin kauan 
kuin poikkeustilanne vaatii. Lisäksi panostettiin 
kestävään kehitykseen ja energiansäästöön 
liittyvään viestintään.

Tyyssijan rakennustöiden alkaessa huhtikuussa 2020 
alueen asukkaille lähetettiin projektin vaiheista infolehtinen 
ja sähköpostitiedotteita. Projektille perustettiin myös oma 
verkkosivu säätiön verkkosivuille. Lisäksi rakennusprojek-
tista viestittiin medialle lehdistötiedotteella. Tiedottamista 
jatketaan vuoden 2021 aikana. 

TYS on sitoutunut asiakaslähtöiseen 
palveluun ja annettuihin 
palvelulupauksiin

TYS viestii asukkaille ennakoivasti, 
oikea-aikaisesti ja viestintä on 
sisällöltään täsmällistä

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta Hyvinvoiva työyhteisö Tyytyväiset asiakkaat Kestävä asuminen
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Viihtyisät ja laadukkaat asunnot konkretisoituvat ylläpidon 
laadun seurantaan sekä panostuksiin asuntojen korjaus-
toimintaan ja asukkaiden ehdotusten huomioimiseen kor-
jaustoiminnassa.

Asumisen ongelmatilanteiden ratkaisua eli vikailmoitus-
ten ratkaisemista seurataan. Vuonna 2020 käynnistettiin 
toimintamalli, jossa asiakas saa vikailmoituksen ratkaise-
misen jälkeen kyselyn siitä, miten prosessi asukkaan nä-
kökulmasta sujui.  Tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä 
huoltokäyntien onnistumiseen ja sitä kautta kehittää huol-
totoimintaa entisestään. Huoltokäynnin jälkeen asukas saa 
käynnistä kyselyn tekstiviestitse. Tekstiviestissä pyydetään 
arvioimaan huoltokäynti asteikolla 0-10 sekä antamaan 
vapaata palautetta. Saadut palautteet käsitellään ja poik-
keaviin palautteisiin reagoidaan mahdollisimman nopeasti.  

Peruskorjausten lisäksi asuntoja korjataan 
ja kunnostetaan tarpeen mukaan esimerkiksi 
vuokralaisten vaihtuessa.  

Asukastoimikunnilta kerätään vuosittain talousarvion laa-
dinnan yhteydessä esityksiä korjauksista.  Vuonna 2020 
kaksi asukastoimikuntaa jätti vuoden 2021 talousarviosta 
lausunnon, mutta korjausesityksiä asukastoimikunnilta ei 
tällä kertaa tullut.  Asukkailta tulevia korjaustarpeita tulee 
esille myös vikailmoitusten kautta, mutta näitä ei tällä het-
kellä ole mahdollista tilastoida.

Yhteisöllisyys on tärkeä osa opiskelija-
asumista. Yhteisöllisyys ja asukkaiden 
vaikutusmahdollisuudet toteutuvat mm. 
yhteiskäyttötiloissa, asukastoiminnan kautta sekä 
asukas- ja sidosryhmätapahtumissa.

TYS:n yhteiskäyttöisiä tiloja ovat mm. pesulat, kerhohuo-
neet ja saunat. Näiden kehittämiseen panostetaan ja tilojen 
monikäyttöisyyttä lisätään tulevien vuosien aikana pan-
demiatilanteen salliessa mm. hankkimalla pelikonsoleita 
yhteiskeittiöihin.

Asukastoimintaa toteutetaan sekä asukastoimikuntien, 
asukastoimikuntien neuvottelukunnan, että TYS:n järjes-
tämien tapahtumien muodossa. Asukastoimikunnat järjes-
tivät mm. erilaisia tapahtumia ja huolehtivat asuntokohteen 
lainatavaroista. 

TYS tarjoaa viihtyisiä ja  
laadukkaita asuntoja

TYS tarjoaa asukkaille  
mahdollisuuden yhteisöllisyyteen

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta Hyvinvoiva työyhteisö Tyytyväiset asiakkaat Kestävä asuminen
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Teeman tunnusluvut

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta Hyvinvoiva työyhteisö Tyytyväiset asiakkaat Kestävä asuminen

Palvelulupausten toteutuminen/vastaus-
ajat

2020 2019 2018

Vastausaika hakijalle viimeistään seuraavana 

työpäivänä
99,20 % 94,2 % ei seurattu

Vastausaika asukkaalle viimeistään seuraavana 

työpäivänä
99,20 % 94,2 % ei seurattu

Tarjous uudelle hakijalle kolmen kuukauden ku-

luttua, jos hakija ei ole rajannut hakutoiveita
100 % 100,0 % ei seurattu

Vakuuden palautus  kuukauden kuluessa sopi-

muksen päättymisestä mikäli ei ole selvitettävää
100 % 100,0 % ei seurattu

Asiakaslähtöinen palvelu 2020 2019 2018

Tarjouksen hyväksymisprosentti 60,20 % 65 % 67,70 %

Keskimääräinen asumisaika 2v 3kk 2v 2kk 2v 2kk

Vaihtuvuus 46 % 42 % 40 %

Vikailmoitusten käsittely 2020 2019 2018

Vikailmoitusten määrä (kiinteistöhuolto) 8696 kpl  8870 kpl 13 406 kpl

Vikailmoitusten vasteaika (kiinteistöhuolto)

4,8 pv * 

* koronan vuoksi käytännössä kaikki 
käynnit sovittu asukkaan kanssa 

erikseen, mikä pidentää läpimenoaikaa. 

2,6 pv 2,6 pv

Asiakastyytyväisyys vikailmoituksen  
ratkaisemisen jälkeen (kiinteistöhuolto)

8,94 ei seurattu ei seurattu

Huoneistoremonttien määrä 2020 2019 2018

Huoneistoremontit  € / as-m2 / kk 1,0 € / as-² / kk 1,7 € / as-m² / kk 1,1 € / as-m² / kk

Asukastoimikuntien toiminta 2020 2019 2018

Asukastoimikunnista käyttänyt 
määrärahoja

12/18 asukastoimikunnasta 
eli 67%

17/19 asukastoimikunnasta 
eli 84 %

14/18 asukastoimikunnasta 
eli 78%

Asukastoimintaan käytetty 
rahamäärä yht. ja € / asukas

27 901,48 € 
keskimäärin 4,4 € / asukas 

43 543,16 € 
keskimäärin 6,8 € / asukas

42 666,22 € 
keskimäärin 6,6 € / asukas
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Tavoitteet vuodelle 2021  ja vuosista 2022 eteenpäin

Vastuullisuus näkökulma Sisältö Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021 Tavoitteet ja toimenpiteet 2022 →

TYS on sitoutunut asiakaslähtöiseen 

palveluun ja annettuihin palvelulupauksiin. 

Asiakkaiden tarpeiden tunteminen ja kysyntään 
vastaaminen

Asiakastyytyväisyyskyselyn toteutus ja tulosten käsittely, asiakastyytyväisyys >4, 
mielikuva TYS:n asuntojen kunnosta ja laatutasosta 4, halukkuus suositella TYS:n 
asuntoa kaverille >98 %

Asiakastyytyväisyyskyselyn toteutus ja tulosten käsittely, asiakastyytyväisyys >4, 
mielikuva TYS:n asuntojen kunnosta ja laatutasosta 4, halukkuus suositella TYS:n 
asuntoa kaverille >98 %

Potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen, opiskelijan 
ensimmäinen valinta

Keskimääräinen asumisaika yli 2 vuotta, vaihtuvuus aiempien vuosien tasolla 
(mahdolliset peruskorjausten vuoksi irtisanomiset huomioiden) ja tarjouksien 
hyväksymisprosentti vähintään 50 %.

Keskimääräinen asumisaika yli 2 vuotta, vaihtuvuus aiempien vuosien tasolla 
(mahdolliset peruskorjausten vuoksi irtisanomiset huomioiden) ja tarjouksien 
hyväksymisprosentti vähintään 50 %.

Syrjimättömät asukasvalintaperusteet ja syrjimätön 
asiakaspalvelu

TYS:n asukasvalintaperusteiden, mukaan lukien ARA:n määrittämät valintakriteerit,  
selventäminen ja aukikirjoitus nettisivuille sekä mahdollinen muu viestintä. 
Asiakaspalvelun osalta nostetaan viestinnässä esille asiakastyytyväisyyskyselyn 
palautteita ja toimenpiteitä.

TYS:n asukasvalintaperusteiden, mukaan lukien ARA:n määrittämät valintakriteerit,  
selventäminen ja aukikirjoitus nettisivuille sekä mahdollinen muu viestintä. 
Asiakaspalvelun osalta nostetaan viestinnässä esille asiakastyytyväisyyskyselyn 
palautteita ja toimenpiteitä.

TYS viestii asukkaille ennakoivasti,  

oikea-aikaisesti ja viestintä on  

sisällöltään täsmällistä.

Ennakoiva ja oikea-aikainen viestintä

Täsmällinen ja tarpeellinen viestintä

Asukkaiden viestintäkyselyn lanseeraus. Viestintäkysely: arvosana TYS:n viestinnästä ja tavoitearvon määrittäminen.

Viestinnän vuosikellon toteutumisen seuranta. Viestinnän vuosikellon toteutumisen seuranta

Automaattiviestien lisääminen Tampuuriin. Automaattiviestit Tampuuriin, päivitys tarvittaessa.

Laaditaan toimintaohje asukasviestinnästä henkilöstölle, jossa määritelty aikarajat, 
vastuunjako ja viestintäkanavat asukastiedotukselle korjaus- ja huoltotoimista 
(poislukien hätätapaukset).  

Toimintaohje asukasviestinnästä henkilöstölle, jossa määritetty aikarajat, vastuunjako 
ja viestintäkanavat asukastiedotukselle korjaustoimista (poislukien hätätapaukset).  
Toimintaohjeen päivitys tarvittaessa.

TYS tarjoaa viihtyisiä ja  

laadukkaita asuntoja. 

Ylläpidon laatu, ongelmatilanteiden ratkaisu, 
vikailmoitukset

Kiinteistöhuollon vikailmoitusten vasteaika 2 vrk, tyytyväisyys kiinteistöhuoltoon 
huoltokäynnin jälkeen > 9

Kiinteistöhuollon vikailmoitusten vasteaika 2 vrk, tyytyväisyys kiinteistöhuoltoon 
huoltokäynnin jälkeen > 9

Asuntojen korjaustoiminta Huoneistoremonttien määrä budjetin mukaisesti, vuonna 2021 0,81 €/as-m²/kk Huoneistoremonttien määrä vuosittaisen budjetin mukaisesti

Asukaslähtöiset korjaukset
Asukaslähtöiset korjaukset, kerätään budjetin valmistelun yhteydessä ehdotukset 
asukastoimikunnilta. 

Vikailmoitusten kautta tulevien korjaustarpeiden seurannan suunnittelu 
(vikailmoitusten luokittelu), asukastoimikuntien korjaustoiveiden keräämisen ja 
käsittelyn kehittäminen.

TYS tarjoaa asukkaille  

mahdollisuuden yhteisöllisyyteen. 

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet
Asukastoimikunnat: toimivat asukastoimikunnat valtaosassa kohteita ja TYS:n 
järjestämä asukaskokous kohteissa, jossa toimivaa asukastoimikuntaa ei ole.  

Asukastoimikunnat: toimivat asukastoimikunnat valtaosassa kohteita ja TYS:n 
järjestämä asukaskokous kohteissa, jossa toimivaa asukastoimikuntaa ei ole.  

Yhteisölliset tilat

Yhteisöllisten tilojen kehittäminen (pandemiatilanteen salliessa): yhteiskeittiöiden (länsi) 
ja pesulan (Pilvilinnan) varustelu ja viihtyvyyden lisääminen. Toimenpiteiden suunnittelu, 
joilla kaikki kohteen asukkaat voisivat vaikuttaa kerhotilojen varusteluun.  Yhteistilojen 
varauskäytäntöjen kehittäminen ja yhtenäistäminen.  Tyyssijan asukastilan suunnittelu. 

Yhteishallintolain muutosten huomioiminen. Yhteisöllisten tilojen kehittäminen 
eri kohteissa. Toimenpiteiden suunnittelu, joilla kaikki kohteen asukkaat voisivat 
vaikuttaa kerhotilojen varusteluun.  Kerhotilojen varauskäytäntöjen kehittäminen ja 
yhtenäistäminen

Asukas- ja sidosryhmätapahtumat
Asiakkaiden osallistaminen, vähintään kaksi normaalin toiminnan ja  
asukasdemokratian ulkopuolista tapahtumaa vuodessa. 

Asiakkaiden osallistaminen, vähintään kaksi normaalin toiminnan ja  
asukasdemokratian ulkopuolista tapahtumaa vuodessa. 

Strateginen tunnusluku:

Palvelulupaukset

Tavoite palvelulupausten  
toteutuminen vähintään 97%

Läpinäkyvä ja 
kannattava toiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen
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Vuonna 2020 TYS:n asukkaiden puhelimiin ja sähkö-
posteihin alkoi putkahdella aivan uudenlaisia asumi-
seen liittyviä kyselyitä. Taustalla oli jo vuonna 2019 
aloitettu kehitysprojekti, joka jatkuu vielä vuoden 
2021 aikana. Säätiön palveluita kehitetäänkin yhteis-
työssä sen omien kokemusasiantuntijoiden, asukkai-
den, kanssa. 

Vuonna 2019 TYS:llä päätettiin aloittaa laajamittainen 
asukkaiden tyytyväisyyden jatkuvaan mittaamiseen 
pyrkivä projekti. Aiemmin säätiö oli lähettänyt kerran 
vuodessa koko asukaskunnalle sähköpostitse yhteisen 
asukastyytyväisyyskyselyn sekä muuttajille kuukausit-
tain omat kyselyt sisään- ja poismuuton yhteydessä. 
Projektia vetävä säätiön IT-koordinaattori Tiina Ståh-
lberg kertoo, että asiakastyytyväisyyden mittaamista 
haluttiin lähteä kehittämään, jotta asukkaiden palautteet 
pystyttäisiin käyttämään paremmin hyödyksi.

”Aiemmin asukastyytyväisyyskyselyn ja sisäänmuutto-
kyselyn tulokset käytiin läpi kerran vuodessa. Vanhalla 
mallilla kyselyistä esiin nousevat asiat olivat käsittely-
vaiheessa saattaneet jo vanhentua, eikä palautteisiin 
päästy tarttumaan, sillä hetkellä kun olisi ehkä ollut tar-
vis. Halusimme päästä malliin, jossa voisimme tehdä 
mittausta niin usein, että asioihin voidaan puuttua sillä 
hetkellä, kun ne ovat akuutteja”, kertoo Ståhlberg.

Aivan uusi kysely

Kyselyiden kehittäminen aloitettiin lanseeraamalla aivan 
uudenlainen kysely. Maaliskuusta 2020 alkaen asun-

toihin tehdyistä valmiiksi kuitatuista huoltokäynneistä 
on lähetetty asukkaan puhelimeen tekstiviestillä kysely, 
jossa hän on voinut numeerisesti arvioida, miten käynti 
on onnistunut ja jättää vapaata palautetta tekstiviestillä. 

”Huolto valittiin ensimmäisen kyselyn aiheeksi sen vuok-
si, että se on tärkeää asukkaiden, asumisviihtyvyyden ja 
asuntojen kunnossa pysymisen kannalta”, kertoo Ståh-
lberg.

Tämän jälkeen otettiin loppukesästä 2020 käyttöön si-
sään ja pois muuttaville asukkaille joka kuukausi lähe-
tettävä tekstiviestikysely, johon he pystyvät vastaamaan 
tekstiviestitse saapuvan linkin kautta selaimessa. Lop-
puvuosi valmisteltiin laajempaa kuukausittaista asu-
kastyytyväisyyskyselyä, joka tuli käyttöön vuoden 2021 
alussa.

”Vanhan kerran vuodessa asukkaille lähetettävän asu-
kastyytyväisyyskyselyn tilalle on nyt tullut joka kuukau-
si yhdelle kahdeksitoista osalle asukkaista lähetettävä 
kysely. Kysely käsittelee yleisesti erilaisia asumiseen 
liittyviä asioita asiakaspalvelusta, viestintään, huoltoon, 
asuntojen kuntoon, asuntokohteiden kunnossapitoon, 
vuokratasoon liittyen. Jokainen asukkaamme saa kyse-
lyn kerran vuodessa”, kertoo Ståhlberg.

Tämä kysely lähtee asukkaille vanhan kyselyn tapaan 
sähköpostilla. Ståhlberg kertoo, että syy tähän on ky-
selyn saatteen pituus. Asukkaat ovat myös tottuneet 
saamaan asukastyytyväisyyskyselyn sähköpostitse. Ky-
selyiden vastausmuodoksi on pyritty valitsemaan asuk-

Kyselyiden avulla parempaa palvelua yhteistyössä asukkaiden kanssa

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta Hyvinvoiva työyhteisö Tyytyväiset asiakkaat Kestävä asuminen



TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2020

34

kaiden näkökulmasta helpoin, selkein ja tehokkain 
tapa vastata, jotta kaikki saavat mahdollisimman kat-
tavasti äänensä kuuluviin.

”Valitsimme huoltokyselyn sekä sisään- ja poismuut-
tokyselyiden lähetys- ja vastaamistavaksi tekstivies-
tin, koska niiden tavoitettavuus on yleensä parempi, 
sähköposteja ihmiset saavat paljon ja ne häviävät 
helposti massaan ja saattavat mennä roskapostiin. 
Tekstiviestiin ihminen myös reagoi herkästi heti, kun 
sellaisen saa. Jatkuvan mittauksen kysely lähetetään 
taas sähköpostitse, koska sen saate ja itse kysely on 
aika pitkä. Meidän on helpompi kertoa sähköpostissa 
asukkaille mistä kyselyssä on kyse ja miten he voivat 
siihen vastata”, kertoo Ståhlberg.

Vapaa palaute arvokasta 

Ståhlberg kertoo, että kyselyihin on vastattu ilah-
duttavan paljon ja niihin on saatu myös paljon eri-
tyisen arvokasta vapaata palautetta. Vuonna 2020 
huoltokyselyyn vastasi 20 prosenttia, sisäänmuut-
tokyselyyn 29 prosenttia ja poismuuttokyselyyn 16 
prosenttia niiden saajista.

”Vapaata palautetta on tullut paljon ja on hienoa, että 
ihmiset jaksavat sitä kirjoittaa. Se on meille valtavan 
arvokasta. Esimerkiksi huoltopalautteiden kohdalta 
on mukavaa, että moni jo jättänyt myös positiivista 
palautetta huoltomiehistä. Sitä voidaan viedä eteen-
päin suoraan työn suorittaneelle huoltomiehelle. Tot-
ta kai myös se, että asukkaat vastaavat numeroar-
viointeihin, on tärkeää. Meillä on tiettyihin kyselyjen 
osa-alueisiin numeeriset tavoitteet ja saamme kyse-
lyiden perusteella keskiarvot, joilla voimme onnistu-
mistamme mitata”, sanoo Ståhlberg.

Myös kyselyiden tulosten analysointia on parannet-

tu. Nyt tulokset käydään läpi kuukausittain ja esi-
merkiksi huoltokyselyn osalta tulokset käydään läpi 
myös huollon suorittajayritysten kanssa. Näin teh-
dään etenkin kiinteistöhuollon osalta ja läpi käydään 
jopa huoltomieskohtaisia keskiarvoja, sillä huollolle 
on määritelty raja-arvo, johon heidän tulisi päästä. 

”Muiden kyselyiden tulokset käydään läpi kuukau-
sittain ja niistä nostetaan työlistalle erilaisia kehitet-
täviä ja korjattavia asioita. Pääsemme käsiksi myös 
sellaisiin asioihin, jotka pitää hoitaa heti, esimerkik-
si jos kiinteistössä on jokin vikatilanne. Palautteista 
tehdään myös laajemmat raportit, jotka julkaistaan”, 
kertoo Ståhlberg.

Palautteiden perusteella onkin käyty tekemässä 
muutoksia ja korjauksia. Esimerkiksi TYS:n asukas-
toimiston avainpostilaatikko korjattiin palautteen pe-
rusteella. 

Lisää kyselyjä ja läpinäkyvyyttä

Tulevaisuudessa kyselyjä on tulossa vielä muutama 
lisää esimerkiksi asukastoimintaan ja viestintään liit-
tyen. Kyselyjä on yritetty eriyttää, jotta asukkaiden 
kerralla vastattavana kysymysmäärä ei olisi liian iso. 
Näin kyselyissä voidaan laajemmin kysyä eri asiois-
ta, mitkä ovat asukkaat asukaskokemuksen kannal-
ta tärkeitä. Myös palautteiden käsittelyä kehitetään 
vielä. 

”Mitä enemmän kysymyksiä on, sitä herkemmin tulee 
vastausväsymys ja loppupuolen kysymyksiin tulee 
vähemmän esimerkiksi vapaata palautetta. Tämän 
vuoksi kyselyitä tehdään nyt useampia. Haluamme 
myös tuoda asiakaspalautteiden käsittelyä läpinäky-
vämmäksi ja tutkimme erilaisia vaihtoehtoja, miten 
palautteista nousevia kehityskohteita voitaisiin saa-

da tehokkaasti jatkokäsittelyyn ja miten palautteiden 
jatkotyöstämistä voitaisiin valvoa”, kertoo Ståhlberg,
Ståhlberg toivookin, että asukkaat jatkavat ahkerasti 
kyselyihin vastaamista tulevaisuudessakin.

”Asukkaat ovat TYS:n asunnoissa asumisen koke-
musasiantuntijoita. Heidän palautteensa on ensi 
arvoisen tärkeää, jotta voimme jatkuvasti kehittää 
toimintaamme. Kyselyiden avulla asukkaat saavat 
äänensä kuuluviin ja me saamme palautteet kootus-
ti käsittelyyn. Näen, että kyselyiden kautta voimme 
asukkaiden kanssa yhteistyössä tehdä säätiön pal-
veluista parempia”, kuvaa Ståhlberg.

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta Hyvinvoiva työyhteisö Tyytyväiset asiakkaat Kestävä asuminen
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Kestävä asuminen
Vastuullisuusteema ”Kestävä asuminen” käsittää ympäristönäkökulmiin liitty-
vät asiat: asumisen energian- ja vedenkulutuksen ja energiankulutuksen pääs-
töt, jätehuollon, kestävän kehityksen investoinnit sekä asumisen viihtyisyys- ja 
turvallisuusnäkökulmat.  Kestävän asumisen strateginen mittari on asumisen 
hiilijalanjälki, joka perustuu säätiön kiinteistöjen energiankulutukseen sekä 
päästökompensoituun jätehuoltoon. Säätiöllä on strategiaan kirjattuna ta-
voitteena olla hiilineutraali vuonna 2029. Tarkoituksena on tehdä hiilijalanjäl-
kilaskenta, tarkennukset ja täsmennykset hiilineutraaliustavoitteeseen sekä 
tiekartta hiilineutraaliuden saavuttamiseen vuoden 2021 aikana.

Uudiskohde Tyyssijan rakennusurakan urakkasopimus al-
lekirjoitettiin Peab Oy:n kanssa maaliskuussa 2020. Hank-
keen rakennuslupa tuli lainvoimaiseksi maaliskuussa ja 
rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa. Urakka valmistuu 
loppuvuodesta 2021. Hankkeen pääsuunnittelijana toimii 
SIGGE Arkkitehdit Oy, rakennesuunnittelijana A-insinöörit 
Suunnittelu Oy, LVIA-suunnittelijana LVI-Soisalo Oy ja säh-
kösuunnittelijana Karawatski Oy. Projektin kosteuskoor-
dinaattorina toimii Sitowise Oy. Tyyssijan ensimmäiseen 
kerrokseen sijoittuviin liiketiloihin sijoittuu TYS:n toimiston 
lisäksi lähikauppa K-Kylänvalinta, Arkean opiskelijaravin-
tola sekä Campus Sportin kuntosali.

Uudiskohde Kylänkulman kaavoitukseen liittyvää suun-
nittelua jatkettiin vuonna 2020. Pääsuunnittelijana toimii 
arkkitehtikilpailun voittanut Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. 
Kohteen suunnittelu on toteutettu arkkitehtikilpailun voit-
taneeseen ehdotukseen perustuen. Kylänkulman kaavoi-
tuksen odotetaan valmistuvan kesällä 2021. Rakennus-
hanke kilpailutettaneen vuoden 2022 alkupuolella. 

Kuunsillan A-E portaiden korjaustyöt saatiin päätökseen 
keväällä 2020. Kuunsillan F-X-portaiden peruskorjaus-
hanke toteutetaan korkotukilainalla vuonna 2021. 

Vuosi 2020

Vuonna 2020 kiinteistöjen hoitokulut (sisältäen asunnot 
ja muut tilat) olivat yhteensä noin 16,5 M€ eli 7,5 €/m²/kk 
(vuonna 2019 noin 16,6 M€, 7,5 €/m²/kk).   Kaiken kaik-
kiaan kiinteistöjen hoitokulut toteutuivat noin 2 M€ talous-
arviossa arvioitua pienempinä.  

Vuonna 2020 kilpailutettiin säätiön asuntokohteiden kiin-
teistöhuolto ja viherpalvelut edellisten sopimusten optio-
kausien päättyessä kiinteistöhuollosta vastanneen ISS 
Palvelut Oy:n ja viherpalveluista vastanneen Infraroad 
Oy:n kanssa. Kiinteistöhuollon hankintailmoitukseen vas-
tanneista neljästä tarjoajasta valittiin kokonaistaloudell-
isesti edullisimman tarjouksen antanut Arkea Oy.  Viher-
palveluiden hankintail-moitukseen vastanneista seitse-
mästä tarjoajasta valittiin kokonaistaloudellisesti edul-
lisimman tarjouksen viherpal-veluista antanut Infraroad 
Oy. Sopimukset Arkea Oy:n ja Infraroad Oy:n kanssa 
aloitettiin 1.12.2020. Uudet sopimukset ovat voimassa 
toistaiseksi. Kilpailutusten yhteydessä päivitettiin kiinteis-
töhuollon sopimukset myös Iltakajon kiinteistöhuollosta 
vastaavan Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n ja Auringonnou-
sun kiinteistöhuollosta vastaavan Haritun Huolto Oy:n 
kanssa. 

Säätiön bruttoinvestoinnit vuonna 2020 olivat 18,6 M€ (6,2 
M€ vuonna 2019), josta suurin osa (17,9 M€) oli Tyyssijan 
uudisrakentamista, Kuunsillan A-E portaiden peruskor-
jausta (0,2 M€) sekä Kylänkulman suunnittelukustan-
nuksia (0,1 M€).

Kiinteistöjen hoitokulut 2020

7,5 € / m²/ kk noin 16,5 M€

(2 M€ talousarviossa 
arvioitua vähemmän)
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2020 2021

Kiinteistönhuolto ja viherpalvelut 
kilpailutettiin. Uudet sopimukset 

astuivat voimaan 1. joulukuuta 2020

Yo-kylä 20 B:n ja 25 B:n päiväkoti- 
ja saunarakennusten julkisivujen 
korjaustyö toteutettiin kesällä 2020

Uudiskohde Tyyssijan rakennusurakan urakkasopimus 
allekirjoitettiin Peab Oy:n kanssa maaliskuussa 2020.

Hankkeen rakennuslupa tuli lainvoimaiseksi maaliskuussa 
ja rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa. Urakka valmistuu 

loppuvuodesta 2021. 

Hankkeen pääsuunnittelijana toimii SIGGE Arkkitehdit Oy, rakennesuunnittelijana 

A-insinöörit Suunnittelu Oy, LVIA-suunnittelijana LVI-Soisalo Oy ja sähkösuunnittelijana 

Karawatski Oy. Projektin kosteuskoordinaattorina toimii Sitowise Oy. Tyyssijan 

ensimmäiseen kerrokseen sijoittuviin liiketiloihin sijoittuu TYS:n toimiston lisäksi 

lähikauppa K-Kylänvalinta, Arkean opiskelijaravintola sekä Campus Sportin kuntosali.

Pilvilinnan Emmauksenkatu 7:n talojen 
ikkunoiden uusiminen aloitettiin syksyllä 
2020. Urakka valmistuu keväällä 2021.

Nummenrannassa uusittiin julkisivujen 
elementtisaumat kolmessa talossa. Työtä 
jatketaan vuonna 2021. 

Yo-kylä lännessä tehtiin julkisivujen 
korjauksia viidessä talossa sekä Yo-kylä 
lännen kaikkien porrashuoneiden ulko-
ovet uusittiin syksyllä 2020. 

Uudiskohde Kylänkulman kaavoitukseen 
liittyvää suunnittelua jatkettiin vuonna 2020. 

Pääsuunnittelijana toimii arkkitehtikilpailun 
voittanut Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Kohteen 
suunnittelu on toteutettu arkkitehtikilpailun 
voittaneeseen ehdotukseen perustuen. 

Kylänkulman kaavoituksen odotetaan 
valmistuvan kesällä 2021. Rakennushanke 
kilpailutettaneen vuoden 2022 alkupuolella. 

Kuunsillan A-E portaiden korjaustyöt saatiin 
päätökseen keväällä 2020. Kuunsillan F-X-
portaiden peruskorjaushanke toteutetaan 

korkotukilainalla vuonna 2021. 

Rakennushankkeet 2020
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Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi TYS:n keskeisimmistä 
vastuullisuustavoitteista. Kiinteistöjen päästöistä suuri 
osa johtuu energiankulutuksesta ja jätteistä.  TYS pyrkii 
pienentämään kiinteistöjensä energiankulutusta ja hii-
lijalanjälkeä ja lisäämään uusiutuvan energian käyttöä. 
Asukkaiden opastamisella on tärkeä merkitys asumisen 
arjen vastuullisissa teoissa. Kannustaminen energian- 
ja vedensäästöön sekä jätteiden lajitteluun on osa TYS:n 
jatkuvaa viestintää.

Säätiö hankkii kaukolämmön ja sähkön Turku 
Energialta ja Turku Energian mukaan vuonna 
2020 noin 80 % kaukolämmöstä ja sähköstä on 
tuotettu uusiutuvin energianlähtein.

Lokakuusta 2019 alkaen säätiön kaikkien kohteiden jä-
tehuolto (Auringonnousua ja Iltakajoa lukuun ottamatta) 
on toteutettu hiilineutraalisti eli jätehuollon päästöt on 
kompensoitu. Jätehuollosta aiheutuvat päästöt kompen-
soidaan sitomalla niitä vastaava määrä hiiltä ilmake-
hästä Gold Standard -sertifioitujen metsityshankkeiden 
kautta. Hankkeet edistävät hiilensidonnan lisäksi myös 
muita kestävän kehityksen tavoitteita. Hankkeiden avul-
la tuetaan esimerkiksi paikallisten työllistymistä sekä 
vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta. Tällä hetkellä 
hiilijalanjälkeä kompensoidaan Väli-Amerikan sademet-
sien metsityshankkeella. Palvelun tuottaa jätehuollosta 
vastaava Lassila & Tikanoja. Vuoden 2020 jätehuollon 
hiilijalanjälki oli 34 CO2-ekv. tonnia ja päästöt kompen-
soitiin koko vuodelta. 

Asukkaita kannustetaan kierrätykseen viestimällä esi-
merkiksi jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä. Vuoden 
2020 aikana jatkettiin Yo-kylä lännessä syksyllä 2019 
käynnistettyä yhteiskeittiöiden kierrätyskokeilua, jonka 
tarkoituksena on parantaa asukkaiden kierrätysmah-
dollisuuksia ja testata, onnistuuko lajittelu yhteiskeitti-
öissä. Keittiöihin toimitettiin keräysastiat polttokelpoisen 
jätteen lisäksi muoville, biojätteelle, kartongille, lasille ja 
metallille. Kokeilu todettiin onnistuneeksi ja kierrätysas-
tiat lisättiin keväällä 2020 kahteen taloon. Kierrätystä 
laajennetaan keväällä 2021 edelleen neljään taloon.

TYS lisää asukkaiden tietoisuutta vedenkulutuksesta 
huoneistokohtaisilla mittaroinneilla ja kulutusnäkymillä. 
Energiatehokkuuslain muutoksen myötä myös TYS siir-
tyy asteittain lain edellyttämään huoneistokohtaiseen 
vedenkulutuksen laskutukseen.

TYS pyrkii osaltaan pienentämään asumisen energiankulutusta ja  
hiilijalanjälkeä, ja on hiilineutraali vuonna 2029

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta Hyvinvoiva työyhteisö Tyytyväiset asiakkaat Kestävä asuminen
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Kestävän kehityksen ratkaisut konkretisoituvat inves-
tointeina esimerkiksi aurinkopaneeleihin sekä kestävän 
kehityksen huomiointiin peruskorjauksissa ja uudisra-
kentamisessa.  Vuodenvaihteessa 2018-2019 valmis-
tuneen Aitiopaikan katolla on yli 500 aurinkopaneelia 
ja Ikituurin sekä Haliskylän kohteissa on maalämpö. 
Rakenteille olevaan Tyyssijan kohteeseen tulee aurin-
kopaneeleja sekä mm. sähköautojen latauspiste.   

TYS kannustaa asiakkaitaan kestävien liikkumisrat-
kaisujen, kuten polkupyörien, julkisen liikenteen ja yh-
teiskäyttöautojen käyttöön. Ylioppilaskylän alueella on 
vuokrattavissa kaksi ulkopuolisen palveluntarjoajan yh-
teiskäyttöistä autoa. Ylioppilaskylän ja keskustan alueel-
la sijaitsevien kiinteistöjen läheisyydessä on Turun seu-
dun joukkoliikenteen föli-fillariasemat. Ylioppilaskylän, 
Halisten ja keskustan alueella sijaitsevat kiinteistöt si-
jaitsevat kaupallisten toimijoiden sähköpotkulautojen 
toiminta-alueella.

TYS:n oman toiminnan, esimerkiksi työmatkojen, ICT:n ja 
tarvikkeiden ilmastovaikutuksia ei tällä hetkellä pystytä 
luotettavasti arvioimaan, mutta näiden ilmastovaikutuk-
sia on tarkoitus ryhtyä kartoittamaan esimerkiksi sel-
vittämällä mahdollisuutta osallistua ympäristöohjelmiin. 

Tärkeä osa asumista on kokemus asuntojen ja asuina-
lueiden turvallisuudesta. Kohteiden lukitusjärjestelmiä 
uudistetaan nykyaikaisiksi vaiheittain.  

TYS:n kaikkien kiinteistöjen 
pelastussuunnitelmat päivitettiin vuonna 2019. 
Pelastussuunnitelmat ovat jokaisen asukkaan 
nähtävillä asukkaan sähköisissä palveluissa.  
Asuinympäristöjen osalta TYS huolehtii 
osaltaan turvallisuudesta mm. vartioinnilla. 

TYS panostaa arkkitehtonisesti mielenkiintoisiin uudis-
rakennuksiin ja kiinnittää kulttuurihistoriallisesti mer-
kittäviin ja suojeltuihin kohteisiin asianmukaista huomio-
ta. Ikituurin ja Aitiopaikan valmistuneita rakennuksia, 
rakenteilla olevaa Tyyssijan kohdetta sekä suunnitte-
luvaiheessa olevaa Kylänkulmaa on kutsuttu julkisuu-
dessa myös wow-arkkitehtuuria toteuttaviksi kohteiksi. 
TYS:n kiinteistökannasta RKY-alueilla sijaitsevia kohteita 
eli valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuu-
riympäristöä on Ylioppilaskylän länsiosa, Ylioppilasta-
lot sekä Auranhelmi. Historiallisen ja arkkitehtuuristen 
arvojen lisäksi on tärkeää kuitenkin koko ajan muistaa 
asukkaiden asumistarpeiden ja -toiveiden huomiointi. 

TYS panostaa  
kestävän kehityksen ratkaisuihin

TYS huolehtii asuinympäristöistä ja 
asumisen turvallisuudesta RESPONSE-projekti

Tammikuussa 2020 jätettiin Turun ja Dijonin 
kaupungin yhteinen hakemus Euroopan Unionin   
Smart Cities and Communities (SCC) Lighthouse 
–projektiin, jossa yhtenä tavoitteena on 
luoda malliesimerkkejä ilmastopositiivisista 
kaupunginosista. Hakemuksen projektinimeksi 
valittiin RESPONSE- integRatEd Solutions for POsitive 
eNergy and reSilient CitiEs. 

Huhtikuussa saatiin päätös, jossa hakemuskonsortio 
kutsuttiin rahoitusneuvotteluihin. Neuvottelut saatiin 
päätökseen syksyllä ja hanke aloitettiin 1.10.2020.

Projektin kesto on viisi vuotta (60kk), joista  
ensimmäiset kaksi vuotta on varattu hankkeen 
toteutuksille ja loput kolme vuotta toteutusten 
seurannalle. Pääosa Turun Ylioppilaskyläsäätiön 
alueella tehtävistä toteutuksista ajoittuu vuodelle 
2021. 

Projektissa muun muassa asennetaan 
aurinkopaneeleja Ylioppilaskylä 5C:hen ja 
Nummenrantaan. Tyyssijan rakennus on osa 
RESPONSE:n energiapositiivista aluetta ja sen katolle 
asennetaan aurinkopaneelit keväällä 2022.

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta Hyvinvoiva työyhteisö Tyytyväiset asiakkaat Kestävä asuminen
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Teeman tunnusluvut
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Organisaation oma energian kulutus 2020 2019 2018

Kiinteistöjen lämpöenergian kulutus MWh 29 770 32 917 32 118

Kiinteistöjen sähköenergian kulutus MWh 9 756 9 687 11 562

Kiinteistöjen kokonaisenergian kulutus Mwh 39 527 42 604 43 680

Uusiutuvan energian osuus

Aurinkopaneelien tuottama sähkö  170,72 MWh,  
josta itse käytetty  159,69 MWh 

Turku Energialta ostetusta lämmöstä  uusiutuvaa  noin 80 % 

Turku Energialta ostetusta sähköstä  uusiutuvaa  noin 80 %

Aurinkopaneelien tuottama sähkö 160,87 MWh,  
josta itse käytetty 147,38 MWh 

Turku Energialta ostetusta lämmöstä  uusiutuvaa  61 % 

Turku Energialta ostetusta sähköstä  uusiutuvaa  65 %

Turku Energialta ostetusta lämmöstä  uusiutuvaa  50 % 
Turku Energialta ostetusta sähköstä  uusiutuvaa 54 %

Energiaintensiteetti 2020 2019 2018

Vuokrattava pinta-ala (asunnot ja muut vuokrattavat tilat)  
keskimäärin vuoden aikana

183 439 185 899 180 908

Kiinteistöjen lämpöenergian kulutus keskimäärin vuodessa kWh / m² 162,3 177,1 177,5

Kiinteistöjen sähköenergian kulutus keskimäärin vuodessa kWh / m² 53,2 52,1 63,9

Veden kulutus 2020 2019 2018

Veden kokonaiskulutus 338.090 m³ 330.800 m³ 331.498 m³

Asukasmäärä (31.12) 6297 6439 6426

Veden kulutus keskimäärin l / asukas / vrk 147 141 141

Päästöt scope 2 2020 2019 2018

Ostetun lämpöenergian päästöt
Turku Energian päästökerroin 71 kg CO2/MWh 
CO2 päästöt 2 114 tonnia

Turku Energian päästökerroin 144 kg CO2 / MWh 
CO2 päästöt 4 740 tonnia

Turku Energian päästökerroin 204 kg CO2 / MWh 
CO2 päästöt 6 552 tonnia

Ostetun sähköenergian päästöt
Turku Energian päästökerroin 50 kg CO2/MWh (alustava 
tieto) 
CO2 päästöt 480 tonnia

Turku Energian päästökerroin 95 kg CO2 / MWh 
CO2 päästöt 906 tonnia

Turku Energian päästökerroin 146 kg CO2 / MWh 
CO2 päästöt 1 688 tonnia
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Syntyneiden jätteiden määrä 2020 2019 2018

Jätteet yhteensä 1 660,71 tkg 1592,34 tkg 1 645,51 tkg

Polttokelpoinen jäte 725,41 tkg 739,48 tkg 741,06 tkg

Keräyspaperi 242,35 tkg 244,34 tkg 386,72 tkg

Katonki 201,66 tkg 168,96 tkg 131,94 tkg

Biojäte 193,47 tkg 151,41 tkg 138,92 tkg

Pakkausmuovi 108,65 tkg 99,57 tkg 54,97 tkg

Muut (mm. lasi ja metalli) 189,17 tkg 188,58 tkg 191,90 tkg

Hyötykäytetyn jätteen määrä 2020 2019 2018

Jätteiden hyötykäyttöaste 100 % 100 % 100 %

Jätteiden kierrätysaste 56 % 54 % 54 %

Vedenkulutuksen hillitseminen 2020 2019 2018

Huoneistokohtainen näkymä vedenkulutukseen %-asunnoista 13 % 14 % 7 %

Kulutusperusteinen laskutus %-asunnoista 0 % 0 % 0 %

Lukitusjärjestelmät 2020 2019 2018

iloq %-asunnoista 54 % 54 % 38 %

Kohteissa tapahtunut ilkivalta 2020 2019 2018

TYS:n kirjaamat rikosilmoitukset 6 kpl 8 kpl 1 kpl
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Tavoitteet vuodelle 2021  ja vuosista 2022 eteenpäin

Vastuullisuus näkökulma Sisältö Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021 Tavoitteet ja toimenpiteet 2022 →

TYS pyrkii osaltaan pienentämään 

asumisen energiankulutusta ja  

hiilijalanjälkeä, ja on hiilineutraali 

vuonna 2029. 

Energiankulutus
Seurataan aktiivisesti ja säännöllisesti kiinteistöjen energiankulutusta. 
Tavoitteena, että keskimääräinen energiankulutus pitkällä aikavälillä 
vähenee. 

Seurataan aktiivisesti ja säännöllisesti kiinteistöjen energiankulutusta. 
Tavoitteena, että keskimääräinen energiankulutus pitkällä  
aikavälillä vähenee.  

Uusiutuvan energian käyttö

Uusiutuvan energian määrä ja osuus kokonaisenergiankulutuksesta 
lisääntyy vuosittain. Vuonna 2021 aurinkopaneelit Yo kylä 5-kortteli, 
Nummenranta ja Tyyssija.  Selvitys uusiutuvan energian määrän 
lisäämisestä. 

Uusiutuvan energian määrä ja osuus kokonaisenergiankulutuksesta 
lisääntyy vuosittain.  Response-hankkeen toimenpiteiden seuranta. 
Uusien talotekniikkaratkaisujen kartoitus, analysointi ja  
soveltuvien käyttöönotto. 

Energiankulutuksen ilmastovaikutukset
Kiinteistöjen energiankulutuksen hiilijalanjäljen laskenta ja 
hiilineutraaliustiekartta, yhteistyökumppanin valinta ja projektin 
toteutus. 

Kiinteistöjen energiankulutuksen hiilijalanjäljen vuosittainen laskenta ja 
hiilineutraaliustiekartan toimenpiteiden toteutus. 

Kierrätys  
Jätemäärät ja jätteiden päästöt

Jätemääriä ja kierrätysastetta seurataan ja mahdolliseen jätemäärän 
kasvuun pyritään reagoimaan.  Jätteiden päästökompensaatiota 
jatketaan. 

Jätemääriä ja kierrätysastetta seurataan ja mahdolliseen jätemäärän 
kasvuun pyritään reagoimaan.   
Jätteiden päästökompensaatiota jatketaan. 

Vedenkulutus

Toimenpiteet vedenkulutuksen hillitsemiseen, huoneistokohtaisten 
mittarien asentaminen Tyyssijaan ja Kuunsiltaan. 

Toimenpiteet vedenkulutuksen hillitsemiseen, huoneistokohtaisten 
mittarien asentaminen uudis- ja perusparannuskohteisiin. 

Kulutusperusteisen vesilaskutuksen testaus valitussa kohteessa. 
Kulutusperusteisen vesilaskutuksen toteuttaminen Kylänkulmassa ja 
valituissa muissa kohteissa. 

TYS panostaa kestävän  

kehityksen ratkaisuihin. 

Investoinnit kestävän kehityksen 
ratkaisuihin

Response-hankkeen mukaiset kestävän kehityksen ratkaisut ja muut 
toimenpiteet (esim. asuntojen mittaroinnit, katto- ja ikkunaremontit). 

Response-hankkeen mukaiset kestävän kehityksen ratkaisut, 
laskelmia kannattavuudesta ja takaisinmaksuajasta. Valitun kohteen 
elinkaaripäästöjen selvittäminen. 

Liikkumis- ja pysäköintiratkaisut
Yhteiskäyttöautojen, -pyörien ja –potkulautojen toimintaedellytyksiä 
edistetään (esim. toiminta-alue) Polkupyörätelineitä uusitaan ja lisätään 
tarpeen mukaan. Sähköautojen latauspiste Aitiopaikkaan ja Tyyssijaan. 

Yhteiskäyttöautojen, -pyörien ja –potkulautojen toimintaedellytyksiä 
edistetään (esim. toiminta-alue). Polkupyörätelineitä uusitaan ja lisätään 
tarpeen mukaan. 

Säätiön toiminnan ilmastovaikutukset

Selvitys, millä tavoin toimiston/työpaikan/organisaation 
ympäristövaikutuksia voitaisiin arvioida, tutustuminen valmiiksi 
konseptoituihin ympäristöohjelmiin.  Aikataulutus huomioiden uusi 
toimisto, 

Mahdolliset päätökset ympäristöohjelmaan liittymisestä ja aikataulutus 
uusi toimisto huomioiden. 

TYS huolehtii asuinympäristöistä  

ja asumisen turvallisuudesta.  

Turvallinen asuminen
Lukitusjärjestelmien uudistukset jatkuvat, budjetissa Auranhelmi ja Yo 
kylä I 4-kortteli. 

Lukitusjärjestelmien uudistukset jatkuvat jaksottaisten korjausten 
suunnitelman mukaisesti.

Asuinympäristön turvallisuus

Kohteissa tapahtuvan ilkivallan määrää seurataan. Tarvittaessa 
lisätään vartiointia.  Strategian mukaisesti uustuotannon painopistealue 
kampusalueella (ml. Ylioppilaskylä). Uudiskohde Tyyssija valmistuu 
keskelle Ylioppilaskylää vuoden 2021 lopussa. 

Kohteissa tapahtuvan ilkivallan määrää seurataan. Tarvittaessa 
lisätään vartiointia. Strategian mukaisesti uustuotannon painopistealue 
kampusalueella (ml. Ylioppilaskylä). Uudiskohde Kylänkylman 
rakentaminen käynnistynee vuonna 2022 Ylioppilaskylän itäpuolen 
reunalle. 

Historialliset ja arkkitehtoniset kohteet
Arkkitehtoniset ja historialliset kohteet: Tyyssijan rakentaminen ja 
Kylänkulman suunnittelu. Turun vanhan kaupungin kaavoitukseen 
osallistuminen. 

Arkkitehtoniset ja historialliset kohteet: Kylänkulman rakentaminen. 
Turun vanhan kaupungin kaavoitukseen osallistuminen.

Strateginen tunnusluku:

Asumisen hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki ja hiilineutraalius- 

tiekartta vuonna 2021,  

tavoitteena hiilineutraalius  

vuonna 2029.

Läpinäkyvä ja 
kannattava toiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen
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Lokakuun 2019 ja huhtikuun 2020 aikana osa TYS:n 
Aitiopaikan Haliskylän ja YO-talojen asuntokohteissa 
asuvista asukkaista sai sähköpostitse viestejä omas-
ta vedenkulutuksestaan. Nämä viestit liittyivät Turun 
yliopiston ja TYS:n tutkimusprojektiin, jossa asunto-
kohteiden asukkaisiin pyrittiin käyttäytymistieteel-
lisin keinoin vaikuttamaan niin, että he kuluttaisivat 
vähemmän vettä.
 
Tutkimus sai alkunsa Turun yliopiston psykologian lai-
toksen erikoistutkijoiden Nils Sandmanin ja Jarno Tuo-
misen halusta opettaa jo kymmenen vuotta maailmalla 
kiinnostusta herättänyttä nudge-interventioita. Nudget, 
suomalaisittain nytkyt tai tuuppaukset, ovat käyttäyty-
mistieteelliseen tietoon perustuva keino, jolla pyritään 
vaikuttamaan ihmisten tekemiin päätöksiin tai valintoi-
hin säilyttäen kuitenkin ihmisten vapauden valita myös 
toisin. 

”Pohdimme Jarnon kanssa, että opetusjakso olisi paljon 
onnistuneempi, jos voisimme käytännössä tehdä jotain 
opiskelijoiden kanssa. Tutustuin TYS:n strategiaan ja 
huomasin, että säätiöllä voisi olla kiinnostusta lähteä 
mukaan tutkimukseen”, kertoo Sandman.

Kurssin opiskelijat ja TYS pohtivat yhteisissä tapaami-
sissa, missä asumisen osa-alueessa nytky voitaisiin to-
teuttaa. Aiheeksi valikoitui energiankulutus, tarkemmin 
vedenkulutus. Samantyyppinen viestinnällisesti toteu-
tettu energiakulutuksen muutokseen tähtäävä nytky oli 
toteutettu aiemmin Singaporessa sekä Yhdysvalloissa. 
Valintaa ohjasi myös se, että TYS:n Aitiopaikan, Halisky-

län ja YO-talojen asunnoista löytyi huoneistokohtaiset 
vesimittarit, joiden avulla yksittäisten asukkaiden ve-
denkulutusta pystyttiin tarkkailemaan.

 ”Kun halutaan nopeasti kokeilla jotakin menetelmää, 
niin kuin tämän opiskelijoiden opintojakson kohdalla oli, 
on hyvä tehdä jotakin sellaista mitä joku on kokeillut jo 
aiemmin. Interventiotutkimuksessa on aiemmin maail-
malla tehty tutkimusta omaa kulutusta naapurien ku-
lutukseen vertailevien viestien avulla niin se loogisesti 
valikoitui aiheeksi”, toteaa Sandman.

Tavoitteena positiivinen muutos

Nytkyjen tavoitteena on saada kohderyhmä tekemään 
enemmän sellaisia valintoja, joita he haluaisivat peri-
aatteessa tehdä, mutta jotka helposti jäävät tekemättä. 
Muutosta voidaan lähteä hakemaan monella eri tapaa, 
mutta tässä kokeilussa vaikutustavaksi valikoituivat 
asukkaille lähetettävät viestit.

”Nytkyssä idea on se, että muutoksen tulisi olla tutki-
mustietoon perustuva ja tavoite tulisi olla sellainen mitä 
intervention kohteena olevat ihmiset haluaisivat edistää. 
Me teimme ennen varsinaista nytkyä, TYS:n asukkaille 
pienen kyselyn, jossa selvitimme, olisiko energiansääs-
täminen heidän arvojensa mukaista ja saimme vastauk-
seksi kyllä”, kertoo Sandman.

Toteutetussa nytkyssä kolmannes TYS:n Aitiopaikan 
Haliskylän ja YO-talojen asuntokohteiden asukkaista 
sai kuukausittain viestejä, joissa he saivat tietää, oli-

Turun yliopiston psykologian laitoksen ja TYS:n tutkimusprojektissa asukkaat 
nytkäytettiin käyttämään vähemmän vettä

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta Hyvinvoiva työyhteisö Tyytyväiset asiakkaat Kestävä asuminen
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ko heidän vedenkulutuksensa noussut vai laskenut 
verrattuna edelliseen kuukauteen ja miten kulutus 
vertautui naapureihin. Mukana oli myös kuukausit-
tainen vedensäästövinkki. Kolmannes asukkaista ei 
saanut viestejä lainkaan ja kolmannes sai pelkän 
vedensäästövinkin. Sandman kertoo opiskelijoiden 
olleen otollinen ryhmä tutkimuksen kannalta.

”Opiskelijat on helppo ottaa mukaan tutkimukseen, 
koska he oletettavasti ovat tuttuja erilaisten tutki-
musten kanssa ja ehkä osallistuneetkin niihin. Ti-
lanne oli siinä mielessä erikoinen, että emme kutsu-
neet ihmisiä mukaan, vaan valitsimme otoksen, jolle 
aloimme lähettää viestejä ja he saivat poistua vies-
tien lähetyslistalta, jos halusivat. Uskon, että opiske-
lijat hyväksyvät tällaisen menetelmän ja pitävät sitä 
mielenkiintoisena ja mukavampana kuin joku muu 
ryhmä olisi ehkä pitänyt. Tutkimus sai myös Turun 
yliopiston eettisen toimikunnan hyväksynnän.”, tote-
aa Sandman.

Emotionaalinen nytky

Viestien sisältöjen Sandman kertoo valikoituneen 
niin, että ne olisivat vastaanottajan näkökulmasta 
mahdollisimman selkeitä, mutta mukana oli myös 
psykologisia lisäkeinoja.

”Mukaan valittiin tieto siitä, onko henkilö kuluttanut 
enemmän, yhtä paljon vai vähemmän kuin naapurin-
sa, sillä ihmisen sosiaalinen luonne ohjaa heitä sii-
hen, että he mielellään eivät haluaisi kuluttaa enem-
män kuin naapurinsa tai olla jollain tapaa muuhun 
ryhmään nähden epäedullisessa asemassa. Lisäksi 
viesteihin valittiin useampi graafinen elementti, pu-

nainen, vihreä ja keltainen valo, jotka ovat meille kult-
tuurisesti tuttuja symboleita, jotka kertovat ovatko 
asiat hyvin vai huonosti”, kuvaa Sandman.

Viesteissä seikkaili mukana myös viestin saajan ve-
denkulutuksesta riippuen iloinen, neutraali tai surul-
linen vesipisara. Sandman kertookin kyseessä olleen 
emotionaalinen lisäkeino, jonka tavoitteena oli tun-
nereaktioiden kautta saada kohdehenkilö tekemään 
muutoksia käytöksessään.

”Ihmiset kokevat aina lieviä emotionaalisia reakti-
oita, kun he näkevät iloisen tai surullisen naaman 
oikeastaan missä vaan. Viestistä saatava palkinto tai 
rangaistus oli hymiöiden tai yrmiöiden kautta emo-
tionaalinen. Tämä voi aiheuttaa heille motivaation 
muuttaa omaa käytöstään, jotta he saisivat toisen-
laisen palkinnon. Tätä tekniikkaa käytetään myös esi-
merkiksi nopeusnäytöissä, joissa ylinopeudesta saa 
yrmiön.”, kertoo Sandman.

Viestit lähetettiin asukkaille sähköpostitse, sillä se oli 
kustannustehokas ja helppo tapa lähettää viestejä. 
Mukaan haluttiin kattava tarkastelujakso, sillä ve-
denkulutus vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Ensim-
mäiset viestit lähetettiin vuoden 2019 lokakuussa ja 
viimeiset vuoden 2020 toukokuussa. Sandman ker-
too sähköpostien olleen kuitenkin myös tutkimuksen 
heikkous. 

”Sähköpostiviestit olivat helppo tapa lähestyä asuk-
kaita, mutta samalla ne oli myös helppo ohittaa. Var-
masti tehokkaampaa olisi ollut lähettää kirjeitä tai 
tehdä jotain fyysisempää ja vähemmän helpommin 
ohitettavaa viestintää”, toteaa Sandman.

Eväitä laajempaan yhteiskunnalliseen 
tutkimukseen

Viimeisten viestien jälkeen tutkimusryhmä on ana-
lysoinut kokeen tuloksia. Viitteitä on, että viestejä 
saaneet henkilöt olivat vähentäneet vedenkulutus-
taan. Koska kyseessä oli pienehkö otanta ja viestit 
lähetettiin sähköpostitse, jolloin viestit pystyttiin si-
vuuttamaan, näyttää siltä, että kokeessa ei ollut tar-
peeksi tilastollista voimaa havaita luotettavasti saa-
tiinko aikaan muutosta. Lisäksi maaliskuussa 2020 
Suomeen iskenyt korona asettaa omat haasteensa 
tutkimustulosten analysoinnissa.

”Koronatilanne iski seurantajaksoomme aikana ja yl-
lätti meidät. Korona ei näyttänyt vaikuttavan merkit-
tävästi, mutta se on otettava tulosten analysoinnissa 
huomioon, sillä se on saattanut muuttaa opiskeli-
joiden tapaa olla asunnoissaan. He ovat saattaneet 
mennä asunnoistaan muualle tai ehkä olleet asun-
noissaan enemmän”, kertoo Sandman. 

Tutkimusryhmä aikoo vielä tehdä lisäanalyysiä, jossa 
pyritään selvittämään, ketkä avasivat ja tarkasteli-
vat viestejä ja onko heidän keskuudessaan nytkyllä 
ollut selkeämpää vaikutusta. Aineistoa käsitellään 
anonymisoituna, joten tutkijat eivät tiedä keitä tut-

kimuksessa olevat asukkaat ovat, ainoastaan mitä 
viestejä he ovat saaneet ja paljonko he ovat kulutta-
neet vettä. Aineistosta on tekeillä tieteellinen artikkeli 
ja pro gradu. 

Sandman kertoo TYS:n kanssa toteutetun nytkyn 
vaikuttaneen myös tulevaan tutkimukseen. Hän on 
mukana professori Paula Salon johtamassa konsor-
tiossa ” Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vä-
hentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisölli-
sesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin”, joka sai 
vuonna 2020 Strategisen tutkimuksen neuvoston 
kuuden vuoden ja usean miljoonan euron rahoituk-
sen projektille, jossa tutkitaan tapoja, miten käyttäy-
tymistieteellä voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen. Mukana ovat Turun yliopisto, Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos, Itä Suomen yliopisto, Pel-
lervon taloustutkimus ja Suomen ympäristökeskus.
”TYS:n kanssa toteutettu nytky oli erittäin arvokas pi-
lottikokemus meille tutkijoille ja tulemme käyttämään 
siitä opittuja tietoja suuremmassa mittakaavassa 
suomalaista yhteiskuntaa hyödyttävään tutkimuk-
seen. Tulemme konsortiossa toteuttamaan nytkyjä 
suuremmassa mittakaavassa liittyen esimerkiksi jul-
kiseen liikenteeseen ja metsien hoitamiseen. Lisäksi 
teemme projektissa teoreettista tutkimusta”, iloitsee 
Sandman.

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta Hyvinvoiva työyhteisö Tyytyväiset asiakkaat Kestävä asuminen
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Riskit ja epävarmuustekijät sekä arvio 
todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
Turun Ylioppilaskyläsäätiön toiminnassa merkittä-
vimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat asuntojen 
käyttöasteen lasku ja muutokset asuntojen kysyn-
nässä, yleinen korkotason nousu yhdistettynä mit-
taviin investointeihin, ARA-rahoituksen saatavuus 
sekä säätiön operatiivisessa toiminnassa kriittiset 
verkkoyhteydet ja tietojärjestelmien toimivuus. 

Koronapandemian vaikutuksia säätiön henkilöstön, 
asukkaiden, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden 
ja muiden sidosryhmien terveyteen pyritään mini-
moimaan sekä torjumaan mahdollisuuksien mukaan 
asuntojen käyttöasteen laskua ja mahdollisia muita 
negatiivisia vaikutuksia säätiön toimintaan. Toistai-
seksi negatiivisten vaikutusten arvioidaan kohdistu-
neen erityisesti käyttöasteen lievään laskuun sekä 
työyhteisön sisäisen ja sidosryhmien kanssakäymi-
sen muutoksiin, joista osa jäänee pitkäaikaisiksi tai 
pysyviksi ja osa on myös positiivisia. Viime mainittuja 
pyritään vahvistamaan. Pandemian vaikutuksia arvi-
oidaan ja muutoksia säätiön toimintaan harkitaan ja 
tehdään pandemian kuluessa ja sen jälkeen.    

Kiinteistösijoittajien tulo opiskelija-asuntomarkki-
noille vaikuttaa väistämättä TYS:n asemaan vuok-
ranantajana ja kilpailutukseen, kun markkinaeh-
toisten vuokra-asuntojen tarjonta kasvaa. Samoista 
asiakkaista TYS:n kanssa kilpailee institutionaaliset 

vuokranantajat, yksityiset vuokranantajat, erityises-
ti Ylioppilaskylän ja kampusalueen lähellä toimivat 
vuokranantajat sekä opiskelijavuokramarkkinoille 
tulevat uudet toimijat. Myös omistusasuminen ma-
talakorkoisten asuntolainojen seurauksena voi vai-
kuttaa vuokra-asuntojen kysyntään. Opiskelijoiden 
siirtyminen yleisen asumistuen piiriin on vähentänyt 
edullisimpien asuntojen kysyntää, ja soluasuntojen 
sekä yhteiskeittiöllisten yksiöiden kysyntä on laske-
nut.

Säätiön keskustasta kauempana sijaitsevat edulli-
semmat soluasunnot ovat kuitenkin olleet kysytty-
jä erityisesti kansainvälisten tutkinto opiskelijoiden 
keskuudessa. Osalle ETA-alueen ulkopuolelta tulevil-
le kansainvälisille tutkinto opiskelijoille otettiin luku-
kausimaksut käyttöön syksyllä 2017. Nämä opiske-
lijat hakevat yleensä edullisinta asumisvaihtoehtoa, 
jollaisia säätiön tarjoamat soluasunnot ovat. Tästä 
huolimatta solujen tyhjäkäytöstä aiheutuva taloudel-
linen vajaakäyttö on noin puolet koko taloudellisesta 
vajaakäytöstä. Vaihto-opiskelija-asuntoihin sisältyy 
suurempi vajaakäyttöriski kuin muiden opiskelijoi-
den asuntoihin. Koronaviruspandemian pitkittyessä 
säätiön asunnoissa asuvien vaihto-opiskelijoiden ja 
muiden kansainvälisten opiskelijoiden maahan saa-
puminen voi olla epävarmaa ja aiheuttaa siten tyh-
jäkäyttöä asunnoissa.

Valtion päätökset investointien avustamisessa tai lai-
naehdoissa vaikuttavat rakentamisen hintaan ja sitä 
kautta vuokratasoon. Opiskelija-asunnoille myönnet-
tävät investointiavustukset ovat 1.11.2019 alkaen 
lakimuutoksen myötä enintään 15 % (aiemmin 10 
%) rakennuskustannuksista. Investointiavustuksel-
la katetaan rakennushankkeen omarahoitusosuus. 
Korkeamman avustuksen myötä lainan osuus hank-
keissa pienenee.

Säätiöllä on suunnitteilla mittavia investointeja lähi-
vuosien aikana. Uudisrakentamisen laadunhallintaan 
tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta vältyttäisiin 
rakennusvirheiden aiheuttamilta ylimääräisiltä kus-
tannuksilta tulevaisuudessa. Säätiön kiinteistökan-
nan vanhetessa on riskinä, että perusparannuksia 
voidaan joutua toteuttamaan suunniteltua aikai-
semmin. Kiinteistökannan salkutus ja perusparan-
nusstrategia on tehty toimintavuoden aikana. No-
peasti nouseva lainamäärä yhdistettynä korkojen 
nousuun lisäisi rahoituskustannuksia merkittäväs-
ti. Korkotason ennustetaan kuitenkin pysyvän hyvin 
matalana vielä usean vuoden ajan. Korkoriskeihin 
on varauduttu korkosuojauksella ja hajauttamalla 
säätiön lainat eri korkosidonnaisuuksiin. Vajaa puo-
let lainoista on sidottu euribor-korkoihin. Arava- ja 
vuosimaksulainojen korot Valtiokonttori määritte-
lee vuosittain, vuosimaksulainojen korkoon vaikut-
taa elinkustannusindeksin muutokset. Osa säätiön 
korkotukilainoista on kiinteäkorkoisia.

Voimassa olevan arava- ja korkotukilainsäädännön 
mukaisesti säätiön tulee pitää erillään rajoitusten 
alainen omakustannusvuokraustoiminta ja muu 
vuokraustoiminta. Muu vuokraustoiminta käsittää 
sekä ARA-rajoituksista vapaat ja vapautuneet asun-
tokohteet, että muun vuokraustoiminnan kuten liike-
tilat. Omakustannusvuokraustoiminnan tuottoja ei 
saa käyttää muun vuokraustoiminnan tukemiseen 
vaan muun vuokraustoiminnan tuottojen tulee kattaa 
omat kulunsa. Säätiön asuntokohteista on mahdol-
lista lähivuosina hakea rajoituksista vapaaksi muu-
tama kohde. 

Säätiön operatiivisessa toiminnassa on kriittistä toi-
mivat verkkoyhteydet sekä tietojärjestelmät. Sää-
tiöllä on verkkoyhteyden varayhteys. Lähes kaikki 
säätiön tietojärjestelmät ovat pilvipalveluita, jolloin 
ohjelmistotoimittajat pystyvät korjaamaan mahdol-
liset häiriötilanteet nopeasti. 

Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti, jotta osaa-
minen on ajantasaista.  Säätiön riskikartoituksessa 
on myös huomioitu säätiön imagon heikkeneminen 
esim. asuntojen, asuinalueiden ja palvelun laadun 
heikkenemisen tai muista syistä johtuvan negatiivi-
sen mediajulkisuuden kautta.
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Hallinto

Valtuuskunta

Valinnan tehnyt yhteisö Jäsen 1.1.2020 alkaen 
Turun kaupunki Niko Aaltonen, pj
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Laura Liljenbäck vpj
Turun kaupunki Teemu Ellä
Turun kaupunki Antti Grönlund
Turun kaupunki Tuuli Halonen
Turun kaupunki Henri Hautamäki
Turun kaupunki Noora Hännikkälä
Turun kaupunki Matilda Isotalo-Paananen
Turun kaupunki Heidi Kaarnikko
Turun kaupunki Katri Kallio
Turun kaupunki Aleksi Kajavalta
Turun kaupunki Amro el-Khatib
Turun kaupunki Miika Koski
Turun kaupunki Eveliina Kunttu
Turun kaupunki Ville Kurtti
Turun kaupunki Arttu Minkkinen
Turun kaupunki Juhana Mustonen
Turun kaupunki Sonja Raitamäki
Turun kaupunki Pekka Rantala
Turun kaupunki Tessi Rantanen
Turun kaupunki Kati Saarinen
Turun kaupunki Rasmus Salminen
Turun kaupunki Olli Siilos
Turun kaupunki Miika Tiainen
Turun kaupunki Arvi Tolvanen
Turun ammatti-instituutti Päivi Lehtinen
Turun AMK:n opisk.kunta (TUO) Mikke Kuula
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Mikael Dahlström
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Anna-Liisa Hautajärvi
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Anni Mylläri
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Olli-Pekka Paasivirta
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Iina Ryhtä
TYSsin asukkaiden edustaja Robin Nyman
TYSsin asukkaiden edustaja Niko Suojama
Åbo Akademis Studentkår Kati Systä
Turun ammattikorkeakoulu Tiina Venho
Stiftelsen för Åbo Akademi Styrelsen Marian Westerlund
Åbo Akademi Ken Snellman 
Turun Suomalainen Yliopistoseura r.y. Ville Pitkänen
Turun Yliopisto Päivi Mikkola
Turun Seudun Osuuspankki Petteri Rinne
Säästöpankkiliitto Jussi Hakala
Turun kauppakamari Jyrki Meri
Varsinais-Suomen liitto Heikki Saarento
Studentkåren Novium Sharie Sveholm

Valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa, kevätkokoukseen 15.4.2020 ja 
syyskokoukseen 17.11.2020. 

Hallitus

Valinnan tehnyt yhteisö
Jäsen 1.1.2020 alkaen
(läsnäolo kokouksissa)

Turun kaupunki Pasi Ahola, pj 10/10

Turun kaupunki Janika Takatalo I vpj 10/10

Turun kaupunki Matti Ahrelma 9/10

Turun kaupunki Essi Karvonen 9/10

Turun kaupunki Petra Peltonen 9/10

Turun kaupunki Juha Rantasaari 9/10

Turun kaupunki Janne Salakka 9/10

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

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Jesse Huovinen 10/10

Liittyneet suomenk. ylioppilaskunnat
Jukka-Pekka Salmela  
30.9.2020 saakka 2/10

Liittyneet suomenk. ylioppilaskunnat
Henna Reponen  
1.10.2020  alkaen 3/10

Liittyneet ruotsink. ylioppilaskunnat Riina Forsman 9/10

As.toimikunt.  
neuvottelukunta/säätiön valtuuskunta

Tero Ahlgren 10/10

As.toimikunt.  
neuvottelukunta/säätiön valtuuskunta

Anu Peuralahti 9/10

Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.  
Kokouksissa käsiteltiin 107 asiaa. 

Luottamustoimet 

Toimitusjohtaja Risto Siilos oli Suomen opiskeli-
ja-asunnot SOA ry:n hallituksen, Turun AMK:n alue-
neuvottelukunnan ja Bryggman-säätiön valtuus-
kunnan jäsen sekä valtakunnallisen maanpuolus-
tuskurssi 199:n oltermanni.

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

Hallinto ja johto

Säätiön toimitusjohtajana toimi varatuomari Risto 
Siilos.  Talousjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena 
toimi KTK Tuula Kanervisto, asiakkuus- ja viestintä-
johtajana VTM Pirjo Lipponen-Vaitomaa ja kiinteis-
töjohtajana RKM Ismo Aaltonen.
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Säätiön lähipiiri

Säätiön asuntoja on voitu vuokrata myös lähipiiriin 
kuuluville henkilöille. Kaikissa tapauksissa vuokraus 
on tapahtunut normaalien asukasvalintamenettely-
jen ja -kriteerien sekä hinnoittelun mukaisesti.

Asukasvalinnassa noudatetaan arava- ja korkotuki-
lainsäädäntöä, ympäristöministeriön ohjeita ja sää-
tiön asunnonjakoperusteita.  Opiskelija-asunnot on 
tarkoitettu henkilöille, jotka osallistuvat opintotuki-
lain mukaiseen opintotukeen oikeuttavan koulutuk-
seen. Opiskelija-asuntoa hakevien on asukasvalin-
taa tehtäessä selvitettävä   opiskelupaikka, opiskeli-
ja-asunnon tarve, tulot ja varallisuus.  Asukasvalin-
nat opiskelija-asuntoihin tehdään hakulomakkeel-
la ilmoitettujen tietojen perusteella. Asunnontarve 
on painavin peruste asukasvalinnoissa, ja muualta 
muuttaville opiskelijoille voidaan antaa etusija.  ARA:n 
tuella rahoitettuihin opiskelija-asuntoihin voivat ha-

kea asumaan myös ulkomaiset tutkinto-opiskelijat ja 
vaihto-opiskelijat. 

Asukasvalintapäätökset toimitetaan säännöllisesti 
Turun kaupungin kiinteistölaitokselle jälkikäteisval-
vontaa varten.  Kaikkien asuntojen vuokrat ovat näh-
tävissä säätiön internetsivuilla www.tys.fi. 

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) on vuokrannut 
säätiöltä Ylioppilastaloista tiloja. Näistä tiloista TYY 
maksaa hoitokuluvuokraa.  Lisäksi TYY on vuokralla 
säätiön vuonna 2017 hankkimassa Q-talossa. TYY 
maksaa tiloista käypää vuokraa.

Turun kaupunki on vuokrannut säätiöltä tiloja päi-
väkotitoimintaa varten.  Tiloista maksetaan käypää 
vuokraa.

Lähipiiritapahtumat

Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankin-
noista. Säätiöllä on vuonna 2020 ollut Turun kau-
punkikonsernin tytäryhteisöjen kanssa kaupallisia 
toimia seuraavasti:
 
- Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab ja Turku 

Energia Sähköverkot Oy/kaukolämpö ja sähkö

- Turun Vesihuolto Oy/kiinteistöjen vesi ja 
jätevesi

- Turun kaupunki/hulevesimaksut

- Turun kaupunki kaupunkiympäristötoimiala/
tonttivuokrat, kaavoitus ja rakennusvalvonta, 
maankäyttösopimuskorvaus

- Turun kaupunki keskushallinto/omavelkaisen 
takauksen takausprovisio

- Turku Touring Oy/opastukset

- Turku Science Park Oy/kesäteekkariasuntojen 
vuokraus

- Arkea Oy/vesi-ja viemärijärjestelmien 
kunnossapito- ja korjauspalvelut, 
kiinteistönhoitopalvelut

- Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos/
palotarkastukset

Säätiön lähipiiriin kuuluvilta tahoilta hankitut pal-
velut ovat olleet markkinaehtoisia ja tavanomaisin 
ehdoin hankittuja.

Säätiöllä on pitkäaikaisia lainoja Turun kaupungilta. 
Lainojen vakuutena on Turun kaupungille pantattuja 
kiinteistökiinnityksiä. Turun kaupungille pantattuja 
kiinteistökiinnityksiä on lisäksi vuokrasopimusten 
sekä konversiolainan vakuudeksi annetun omavel-
kaisen takauksen vakuutena.   Joidenkin tonttivuok-
rasopimusten vakuutena on rahamääräisiä vakuuk-
sia.

Tiedot säätiöjohdon palkoista ja palkkioista on esi-
tetty tilinpäätöksen liitetietojen yhteydessä.  Säätiö 
ei ole antanut lähipiiriläisille rahalainoja eikä heidän 
puolestaan ole annettu vakuuksia tai muita vastuu-
sitoumuksia.

Turun Ylioppilaskyläsäätiön säätiölain tarkoittamaan lähipiiriin kuuluvat

- Turun Ylioppilaskyläsäätiön perustajataho Turun yliopiston ylioppilaskunta

- Turun Ylioppilaskyläsäätiössä määräysvaltaa käyttävä Turun kaupunki tytäryhteisöineen

- Turun Ylioppilaskyläsäätiön hallituksen ja valtuuskunnan sekä edellä mainittujen yhteisöjen 
hallitusten, valtuustojen ja edustajistojen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtajat ja heidän sijaiset sekä 
vastuunalaiset yhtiömiehet ja tilintarkastajat sekä näiden perheenjäsenet

- säätiön johtoryhmän jäsenet sekä näiden perheenjäsenet

- edellä mainittujen henkilöiden määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt
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Tase 31.12.2020 31.12.2019
V a s t a a v a a

PYSYVÄT VASTAAVAT

  Aineettomat hyödykkeet

     Muut aineettomat hyödykkeet 23 820,48 91 846,57

  Aineettomat hyödykkeet yhteensä 23 820,48 91 846,57

  Aineelliset hyödykkeet

    Maa- ja vesialueet

    Maa-alueet 20 119 684,79 20 119 684,79

    Liittymismaksut 1 405 025,08 1 405 025,08

    Kiinteistöjen vuokraoikeudet 74 880,00 112 320,00

    Maa- ja vesialueet 21 599 589,87 21 637 029,87

    Rakennukset ja rakennelmat 114 890 893,27 121 399 778,01

    Koneet ja kalusto 1 274 958,32 1 606 956,60

    Muut aineelliset hyödykkeet 411 087,35 268 261,05

    Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 20 097 995,61 2 175 954,38

  Aineelliset  hyödykkeet yhteensä 158 274 524,42 147 087 979,91

  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 158 303 379,53 147 184 861,11

VAIHTUVAT VASTAAVAT

  Saamiset

    Lyhytaikaiset saamiset

      Saamiset kiinteistön tuotoista 233 731,95 233 880,13

      Saamiset saman konsernin yrityksiltä 34 718,21 31 446,23

      Muut saamiset 26,08 29,54

      Siirtosaamiset 107 364,82 71 884,70

    Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 375 841,06 337 240,60

  Rahoitusarvopaperit

      Muut arvopaperit 5 561 916,44 4 907 350,92

  Rahoitusarvopaperit yhteensä 5 561 916,44 4 907 350,92

  Rahat ja pankkisaamiset 4 898 872,08 11 242 514,39

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 10 836 629,58 16 487 105,91

V a s t a a v a a   y h t e e n s ä 169 140 009,11 163 671 967,02

Tase 31.12.2020 31.12.2019
V a s t a t t a v a a 

OMA PÄÄOMA

  Peruspääoma 2 522,82 2 522,82

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

  Edellisten tilikausien yli/alijäämä 15 909 771,71 10 959 800,51

  Tilikauden yli/alijäämä 2 172 905,66 4 949 971,20

Oma pääoma yhteensä 42 360 787,38 40 187 881,72

VIERAS PÄÄOMA

  Pitkäaikainen vieras pääoma

    Lainat rahoituslaitoksilta 106 386 469,00 101 193 018,22

    Saadut ennakot 2 504,49 2 504,49

    Velat saman konsernin yrityksille 12 496 005,18 13 015 474,36

  Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 118 884 978,67 114 210 997,07

  Lyhytaikainen vieras pääoma

    Lainat rahoituslaitoksilta 4 249 599,24 4 273 715,03

    Saadut ennakot 339 580,56 281 906,64

    Ostovelat 397 364,45 432 825,97

    Velat saman konsernin yrityksille 1 149 845,13 1 818 995,63

    Muut velat 1 132 515,05 1 818 660,77

    Siirtovelat 625 338,63 646 984,19

  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 7 894 243,06 9 273 088,23

Vieras pääoma yhteensä 126 779 221,73 123 484 085,30

V a s t a t t a v a a   y h t e e n s ä 169 140 009,11 163 671 967,02

Tase, tuloslaskelma 
ja rahoituslaskelma
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Tuloslaskelma 1.1.2020 - 31.12.2020 1.1.2019 - 31.12.2019

Kiinteistön tuotot

 Vuokrat 26 836 872,08 26 975 319,33

 Käyttökorvaukset 247 538,14 259 929,12

 Muut tuotot 235 563,47 2 445 200,00

Kiinteistön tuotot  yhteensä 27 319 973,69 29 680 448,45

Luottotappiot ja oikaisuerät -26 036,64 -16,95

Kiinteistön hoitokulut

 Henkilöstökulut -1 569 691,68 -1 542 597,62

 Hallinto -791 404,83 -780 292,87

 Käyttö ja huolto -1 376 125,39 -1 450 723,96

 Ulkoalueiden hoito -687 440,00 -662 392,14

 Siivous -513 936,34 -510 643,07

 Lämmitys -2 480 565,90 -2 642 077,67

 Vesi ja jätevesi -1 237 868,42 -1 249 867,39

 Sähkö -1 141 393,21 -1 061 499,70

 Jätehuolto -545 959,05 -538 587,14

 Vahinkovakuutukset -123 182,59 -116 381,56

 Vuokrat -228 102,13 -223 230,26

 Kiinteistövero -755 366,90 -801 358,72

 Korjaukset -4 874 009,46 -4 886 887,76

 Muut hoitokulut -35 649,71 -64 072,77

 Arvonlisävero -112 195,72 -108 667,53

Kiinteistön hoitokulut yhteensä -16 472 891,33 -16 639 280,16

HOITOKATE 10 821 045,72 13 041 151,34

Poistot -7 490 774,11 -7 381 224,14

Rahoitustuotot ja kulut

 Osinkotuotot 38 645,34 34 709,43

 Korkotuotot 164 298,89 156 257,28

 Muut rahoitustuotot 54 983,52 79 828,68

 Arvonalentumiset 6 009,80 133 927,39

 Korkokulut -1 274 004,95 -1 018 149,74

 Muut rahoituskulut -139 372,05 -90 312,77

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 149 439,45 -703 739,73

YLI-ALIJÄÄMÄ ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA 2 180 832,16 4 956 187,47

Tilinpäätössiirrot

Välittömät verot -7 926,50 -6 216,27

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 172 905,66 4 949 971,20

Rahoituslaskelma 2020 2019
Vuokraustoiminnan rahavirta

Hoitokate 10 821 045,72 13 041 151,34

Oikaisut 0,00 -2 242 165,53

Osinkotuotot 38 645,34 34 709,43

Korkotuotot 164 298,89 156 257,28

Muut rahoitustuotot 54 983,52 79 828,68

Korkokulut -1 274 004,95 -1 018 149,74

Muut rahoituskulut -139 372,05 -90 312,77

Välittömät verot -7 926,50 -6 216,27

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 9 657 669,97 9 955 102,42

Rahoitusarvopaperien muutos lisäys-/vähennys+ -648 555,72 -266 648,71

Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten saamisten lisäys-/vähennys+ -38 600,46 -16 151,33

Lyhytaikaisten velkojen lisäys+/vähennys- -688 946,22 -553 780,11

Vuokraustoiminnan rahavirta 8 281 567,57 9 118 522,27

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -18 609 292,53 -6 175 739,83

Kiinteistöjen myynti 0,00 3 496 414,00

Investointien rahavirta -18 609 292,53 -2 679 325,83

Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaisten lainojen nostot 10 500 000,00 0,00

Lainojen takaisinmaksut -6 515 917,35 -7 211 766,75

Rahoituksen rahavirta 3 984 082,65 -7 211 766,75

Rahavarojen muutos -6 343 642,31 -772 570,31

Rahavarat tilikauden alussa 11 242 514,39 12 015 084,70

Rahavarat tilikauden lopussa 4 898 872,08 11 242 514,39

Rahavarojen muutos -6 343 642,31 -772 570,31
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Raportointiperiaatteet
Turun Ylioppilaskyläsäätiön vastuullisuusraport-
ti on laadittu noudattaen kansainvälisiä GRI (Glo-
bal Reporting Initiative) - standardeja ja ohjeistusta 
sen peruslaajuudessa (core). Raportissa esitetään 
GRI-ohjeiston mukainen yleinen perussisältö ja olen-
naisuusanalyysin perusteella määritellyt olennaiset 
vastuullisuuden aiheet. Lisäksi on raportoitu omiin 
vastuullisuusnäkökulmiin liittyviä tietoja GRI-stan-
dardien yleisten raportointiperiaatteiden mukaises-
ti. Olennaiset aihekohtaiset standardit on esitetty 
GRI-indeksissä.  Johtamiskäytäntöjen kuvaus kattaa 
nämä aiheet. Raporttia ei ole ulkoisesti varmennettu.

Raportin tiedot koskevat Turun ylioppilaskyläsäätiön 
organisaatiota ja säätiön omistamia tai vuokraamia 
kiinteistöjä. 

Kiinteistöjen lämpö- ja sähköenergian kulutus on ra-
portoitu kiinteistöjen energiaseurannasta saatujen 
tietojen perusteella. Energiaintensiteetti on lasket-
tu kiinteistöjen vuoden keskimääräiseen vuokrat-
tavaan pinta-alaan perustuen sisältäen asunnot ja 
muut vuokrattavat tilat.  Energiankulutuksen kasvi-
huonekaasupäästöt (scope 2) on laskettu kiinteistö-
jen em. tietojen mukaiseen energiankulutukseen ja 
Turku Energian ilmoittamiin sähkön ja kaukolämmön 
päästökertoimiin perustuen. 

Kiinteistöjen vedenkulutus on laskettu vedenkulutuk-
sen kiinteistökohtaisiin mittaustietoihin perustuen. 
Vedenkulutus sisältää myös liiketilojen ja muiden ti-
lojen vedenkulutuksen. Asukaskohtainen keskimää-
räinen vedenkulutus on laskettu 31.12. asukasmää-
rään perustuen.

Säätiön kiinteistöjen jätteet muodostuvat pääasial-
lisesti tavanomaisista kotitalousjätteistä. Jätemää-
rät ja jätehuollon kompensoidut päästöt perustuvat 
tavanomaisiin kiinteistöjen jäteastioihin palvelun-
tarjoajalta (Lassila & Tikanoja) saataviin tietoihin. 
Auringonnousun ja Iltakajon jätehuolto sisältyvät 
kohteiden kiinteistöhuoltosopimuksiin, eivätkä näi-
den kohteiden määrät sisälly Lassila & Tikanojan 
raportointiin eikä jätehuollon päästökompensointiin.  
Päästökompensaatio on alkanut lokakuussa 2019. 
Erilliskeräyksiä, esimerkiksi jätelavoja, ei kokonais-
jätemäärissä ole huomioitu. Jätemäärät perustuvat 
valtaosin keskimääräisiin jäteastiapainoihin, jäteas-
tioita ei kaikissa kohteissa punnita jätteiden keräyk-
sen yhteydessä. Tällä hetkellä vain osa jäteastioista 
mahdollistaa jätteiden punnitsemisen tyhjennyksen 
yhteydessä. Korjaus-, perusparannus- ja uudisra-
kennustyömaiden sekä purkutyömaiden jätteet eivät 
sisälly raporttiin, vaan urakoitsijat huolehtivat näi-
den jätteiden käsittelystä.

Koulutukset on raportoitu koulutuspäivinä puolen 
päivän tarkkuudella. Tunnusluvuissa ulkopuolisel-
la koulutuksella tarkoitetaan fyysistä koulutustilai-
suutta tai webinaaria, joihin säätiön työntekijä on 
osallistunut ja joista on maksettu osallistumismaksu. 
Lisäksi koulutukseksi lasketaan tutkintoon johtava 
työajalla suoritettu koulutus (esim. ylemmät amk-tut-
kinnot). Ilmaiswebinaareja tai tietoiskutyyppisiä ly-
hyitä tilaisuuksia ei lueta tunnusluvun laskennassa 
koulutuksiksi. Säätiön itse järjestämillä koulutuksilla 
tarkoitetaan koulutustilaisuuksia, joissa on ollut ul-
kopuolinen kouluttaja. Henkilömäärät on keskimää-
räisten koulutuspäivien laskennassa huomioitu va-
kituisen henkilöstön osalta GRI-standardin 102-8 
mukaisesti 31.12. tilanteessa.

Vikailmoitusten määrä- ja vasteaika on raportoitu 
kiinteistöhuollon osalta.

Raportin datan kerää säätiön asiantuntijaryhmä, 
koordinoinnista vastaa säätiön controller Riikka Ah-
teela ja teema-artikkelien kirjoittamisesta ja raportin 
kokoamisesta vastaa säätiön viestintäkoordinaattori 
Marja Aapalahti.
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GRI-indeksi
GRI 102: Yleinen perussisältö 2016

GRI-standardi Raportointisisältö Tieto tai mistä se löytyy

Organisaation  
taustakuvaus

102-1 Raportoivan organisaation nimi Turun Ylioppilaskyläsäätiö- Studentbystiftelsen i Åbo sr

102-2 Toiminnot, tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut Turun Ylioppilaskyläsäätiö, Toimintaa ohjaavat periaatteet s. 3

102-3 Pääkonttorin sijainti Turku

102-4 Toimintojen sijainti Turku

102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Säätiö, määräysvaltaa käyttää Turun kaupunki 

102-6 Markkina-alueet
Turku, Turun Ylioppilaskyläsäätiö, Toimintaa ohjaavat periaatteet s. 3,  
Avaintietoja-taulukko s. 7 sekä Tyytyväiset asukkaat / vuosi 2020 s. 28

102-7 Organisaation koko 
Avaintietoja-taulukko s. 7, Hallinto, organisaatio ja valvonta s.4 sekä Tyytyväiset 
asiakkaat / vuosi 2020 s. 28

102-8 Henkilöstö ja muut työntekijät 
Hallinto, organisaatio ja valvonta s.4 sekä Luotettava kumppani s. 17, Hyvinvoiva 
työyhteisö s. 21

102-9 Toimitusketju Luotettava kumppani s. 17

102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Sääntömuutos s. 4

102-11 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen 
Varovaisuuden periaatetta noudatetaan säätiön toiminnassa ja  
varovaisuuden periaate on osa säätiön riskienhallintaa.

102-12 Ulkopuoliset aloitteet YK:n kestävän kehityksen periaatteet. 

102-13 Jäsenyydet Jäsenyydet s. 4

Strategia
102-14 Ylimmän johdon lausunto Toimitusjohtajan katsaus s. 6

102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet
Olennaisuusanalyysi s. 11, Toimintaympäristö ja trendit s. 5, Riskit, epävarmuustekijät ja 
arvio tulevasta kehityksestä s. 44

Liiketoiminnan  
eettisyys

102-16 Arvot, periaatteet, normit ja standardit
Turun Ylioppilaskyläsäätiö, Toimintaa ohjaavat periaatteet s. 3 sekä  
Strategia ja arvot s. 8, Vastuullisuuden johtaminen s. 13

Hallinnointi 102-18 Hallintorakenne Hallinto, organisaatio ja valvonta s. 4, listaus jäsenistä ja taustaorganisaatioista s. 45

Sidosryhmä- 
vuorovaikutus

102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmät s. 14

102-41 Työehtosopimukset Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus AVAINTES

102-42 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Sidosryhmät s. 14

102-43 Lähestymistapa sidosryhmien osallistamiseen Sidosryhmät s. 14

102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmät s. 14

Raportointi- 
periaatteet

102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yksiköt Raportointiperiaatteet s. 49

102-46 Raportin sisällönmäärittely ja aihekohtaiset laskentarajat Olennaisuusanalyysi s. 11 ja Raportointiperiaatteet s. 49

102-47 Olennaiset yritysvastuun aiheet Raportointiperiaatteet s. 49

102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa ei aiempaa vastuullisuusraporttia

102-49 Muutokset raportoinnissa ei aiempaa vastuullisuusraporttia

102-50 Raportointikausi kalenterivuosi / tilikausi 1.1.-31.12.2020

102-51 Edellisen raportin päiväys TYS:n ensimmäinen vastuullisuusraportti, ei aiempaa vastuullisuusraporttia

102-52 Raportointijakso kalenterivuosi, tilikausi

102-53 Yhteystiedot lisätiedoille Yhteystiedot s. 2

102-54 GRI-Standardien soveltamistason ilmaisemien Tämä raportti on laadittu GRI-standardien peruslaajuuden (core) mukaisesti

102-55 GRI-sisältöhakemisto GRI-indeksi s. 50

102-56 Ulkoinen varmennus Raporttia ei ole ulkoisesti varmennettu

Raportointisisältö Tieto tai mistä se löytyy

103-1
Olennaiset aiheet ja niiden 
laskentarajat

Raportointiperiaatteet s. 49

103-2
Johtamiskäytännön ja sen 
osa-alueiden kuvaus  

Vastuullisuuden johtaminen s. 13,   
Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 15 ja 
tavoitteet s. 19,  
Hyvinvoiva työyhteisö s. 21 ja tavoitteet s. 25,  
Tyytyväiset asiakkaat s. 28 ja tavoitteet s. 32,  
Kestävä asuminen s. 35 ja tavoitteet s. 41

103-3
Johtamiskäytäntöjen 
tehokkuuden arviointi

Vastuullisuuden johtaminen s. 13,   
Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 15 ja 
tavoitteet s. 19,  
Hyvinvoiva työyhteisö s. 21 ja tavoitteet s. 25,  
Tyytyväiset asiakkaat s. 28 ja tavoitteet s. 32,  
Kestävä asuminen s. 35 ja tavoitteet s. 41

GRI 103: Johtamiskäytäntö 2016
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GRI 200: Taloudellisen vastuun standardit

GRI 300: Ympäristövastuun standardit

GRI-standardi Raportointisisältö Tieto tai mistä se löytyy

Taloudelliset tulokset GRI 201: Taloudelliset tulokset 2016
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Tunnusluvut / Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 18

201-4 Valtiolta saadut avustukset Tunnusluvut / Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 18, Hallinto on läpinäkyvää s. 16

Hankintakäytännöt GRI 204: Hankintakäytännöt 2016 204-1 Paikallisten toimittajien osuus ostoista TYS on luotettava kumppani s. 17 ja Kestävä asuminen / vuosi 2020 s. 35 

Lahjonnan ja korruption  
vastaisuus

GRI 205: Lahjonnan ja korruption vastaisuus 2016
205-2 Korruption vastaisiin toimintatapoihin liittyvä tiedonanto ja koulutus Vastuullisuuden johtaminen s. 13, Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 19

205-3 Vahvistetut lahjonta- ja korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Tunnusluvut / Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 18

Kilpailun vastainen toiminta GRI 206: Kilpailun vastainen toiminta 2016 206-1 Oikeustoimet kilpailun vastaisesta toiminnasta Tunnusluvut / Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 18

Turun Ylioppilaskyläsäätiön 
omat aihekohtaiset tunnusluvut /
taloudellinen vastuu

TYS: aihekohtaiset tunnusluvut / taloudellinen 
vastuu

TYS Asuntojen taloudellinen käyttöaste Tunnusluvut / Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 18

TYS Varautuminen Tunnusluvut / Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 18

TYS Lainakanta Tunnusluvut / Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 18

GRI-standardi Raportointisisältö Tieto tai mistä se löytyy

Energia GRI 302: Energia 2016
302-1 Organisaation oma energian kulutus Tunnusluvut / Kestävä asuminen s. 39

302-3 Energiaintensiteetti Tunnusluvut / Kestävä asuminen s. 39

Vesi GRI 303: Vesi 2018

303-1 Vuorovaikutus veden kanssa yhteisenä resurssina ei toimintaa vesikriittisillä alueilla

303-2 Jätevesiin liittyvien vaikutusten hallinta ei relevantti

303-3 Kokonaisvedenotto Tunnusluvut / Kestävä asuminen s. 39

303-5 Veden kulutus Tunnusluvut / Kestävä asuminen s. 39

Päästöt GRI 305: Päästöt 2016 305-2 Energian epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2) Tunnusluvut / Kestävä asuminen s. 39

Jätevedet ja jätteet GRI 306: Jätevedet ja jätteet 2020

306-1 Jätteiden synty ja niihin liittyvät merkittävät vaikutukset TYS pyrkii osaltaan pienentämään asumisen energiankulutusta s. 37, Raportointiperiaatteet s.49

306-2 Jätteisiin liittyvien merkittävien vaikutusten hallinta TYS pyrkii osaltaan pienentämään asumisen energiankulutusta s. 37, Raportointiperiaatteet s.49

306-3 Syntyneiden jätteiden määrä Tunnusluvut / Kestävä asuminen s. 40

306-4 Hyötykäytetyn jätteen määrä Tunnusluvut / Kestävä asuminen s. 40

Turun Ylioppilaskyläsäätiön 

omat aihekohtaiset tunnusluvut/

ympäristövastuu

TYS: aihekohtaiset tunnusluvut/ympäristövastuu

TYS Kestävän kehityksen ratkaisut TYS panostaa kestävän kehityksen ratkaisuihin s. 38

TYS Vedenkulutuksen hillitseminen Tunnusluvut / Kestävä asuminen s. 40

TYS Lukitusjärjestelmät, nykyaikainen iloq% asunnoista Tunnusluvut / Kestävä asuminen s. 40

TYS Kohteissa tapahtuneen ilkivallan määrä, TYS:n kirjaamien rikosilmoitusten määrä Tunnusluvut / Kestävä asuminen s. 40
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GRI 400: Sosiaalisen vastuun standardit

GRI- 
standardi

Raportointisisältö Tieto tai mistä se löytyy

Työterveys ja -turvallisuus
GRI 403: Työterveys ja 

-turvallisuus 2018

403-1 Työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä
Vuosittain pidetään työterveyshuoltotapaaminen työterveyshuollon kanssa. Lisäksi työterveyshuolto arvioi olosuhteiden 
muuttuessa ja aina tarpeen vaatiessa 3-5 vuoden välein säätiön työntekijöiden ja työtilojen työturvallisuutta ja työolosuhteita 
työpaikkaselvityksessä. 

403-2
Tapaturmien tunnistaminen, riskien hallinta  
ja vaaratilanteiden tutkinta

Työturvallisuuteen kiinnitetään asianmukaista huomiota. Suurin osa säätiössä tehtävästä työstä on toimistotyötä. Säätiöllä on 
kaksi omaa huoltomiestä, jotka tekevät huolto- ja korjaustöitä kiinteistöissä.  
Kiinteistöpalvelutiimin työtehtäviin kuuluu myös kohdekäynnit työmailla ja kiinteistöissä.  

403-3 Työterveyspalvelut

Säätiön työterveyshuolto on järjestetty Terveystalossa.  Työterveyshuolto kattaa lakisääteisen, työstä aiheutuvien 
terveysvaarojen ja -haittojen ennaltaehkäisyyn painottuvan työterveyshuollon lisäksi vakituisen ja pidempiaikaisten 
määräaikaisten työntekijöiden  (6kk yhtäjaksoisen palvelussuhteen jälkeen) ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa ja 
työterveyshuollon perustason sairaudenhoitoa sekä laboratorio- ja röntgentutkimuksia.  Lisäksi työterveyshuollon kautta on 
mahdollista saada työfysioterapeutti-, ravitsemusterapeutti ja psykologipalveluja sekä sopimukseen kuuluvia rokotuksia. 

403-4 Työntekijöiden osallistuminen, konsultointi ja viestintä työterveydestä ja työturvallisuudesta Työterveyspalveluiden sisällöstä ja vakuutusturvasta on tiedotettu henkilöstöä säännöllisesti.

403-5 Työntekijöiden työterveys ja työturvallisuuskoulutus
Sairauspoissaoloseurannan perusteella voidaan järjestää joko työnantajan tai työntekijän aloitteesta työterveysneuvotteluja, 
joiden tarkoituksena on tukea työntekijää työssä selviytymisessä. Kolme säätiön työntekijää on suorittanut 
Työturvallisuuskortti- koulutuksen  ja Tulityökortti- koulutuksen. 

403-6 Työntekijöiden terveyden edistäminen

Terveystarkastuksia järjestetään työsuhteen alkaessa, määräaikais- ja ikäryhmätarkastuksina sekä lopputarkastuksina 
eläkkeen siirtymisen johdosta. Työkuntoisuustarkastuksissa voidaan arvioida työkuntoisuuteen mahdollisesti vaikuttavia 
terveydellisiä tekijöitä. Säätiöllä on lakisääteisen tapaturmavakuutuksen lisäksi sairaskuluvakuutus, vapaa-ajan 
tapaturmavakuutus ja matkavakuutus vakituiselle ja pidempiaikaiselle määräaikaiselle henkilöstölle (6kk yhtäjaksoisen 
palvelussuhteen jälkeen,). Vakuutusturvat on järjestetty Fenniasta ja Ifistä.

403-7
Liiketoimintasuhteiden kautta suoraan organisaatioon liittyvien työterveys ja 
työturvallisuus vaikutusten ehkäiseminen ja torjuminen 

TYS laatii aina urakan tarjouspyyntöasiakirjojen liitteeksi työturvallisuuslain edellyttämän tilaajan laatiman turvallisuus-
asiakirjan. Siinä kerrotaan mm. kohteen erityispiirteet, jotka vaikuttavat työturvallisuuteen sekä kohteessa mahdollisesti 
olevat haitta-aineet. Tämän lisäksi pääurakoitsija laatii oman työturvallisuusasiakirjansa, missä huomioidaan turvalliset 
työskentelytavat jne. Työmaa-aikana urakoitsija tekee viikoittain turvallisuuskierroksen työmaalla ja kirjaa mahdolliset 
poikkeamat. Isommilla työmailla tehdään TR-mittaus, pienemmillä  turvallisuuskierros. Työmaakokouksissa asialistan yhtenä 
kohtana on työturvallisuus. Siinä käydään läpi työmaalla mahdollisesti sattuneet työtapaturmat tai läheltäpiti-tilanteet.

403-9 Työhön liittyvät tapaturmat Tunnusluvut / Hyvinvoiva työyhteisö s. 23

Koulutus
GRI 404:  

Koulutus 2016

404-1 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden Tunnusluvut / Hyvinvoiva työyhteisö s. 23

404-3 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Kaikki ovat yhdenvertaisia s. 22  (tulospalkkaus),  TYS panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen s. 22 (kehityskeskustelut)

Monimuotoisuus ja tasa-arvo

GRI 405: 

Monimuotoisuus ja 

tasa-arvo 2016

405-1 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus Tunnusluvut / Hyvinvoiva työyhteisö s. 24

Syrjimättömyys
GRI 406: 

Syrjimättömyys 2016
406-1 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Kaikki ovat yhdenvertaisia s. 22

Turun Ylioppilaskyläsäätiön 

omat aihekohtaiset tunnusluvut / 

sosiaalinen vastuu

TYS: aihekohtaiset 

tunnusluvut/

sosiaalinen vastuu

TYS Henkilöstön antama yleisarvosana työpaikasta Tunnusluvut / Hyvinvoiva työyhteisö s. 24

TYS Sairauspoissaolot ja niiden osuus työajasta Tunnusluvut / Hyvinvoiva työyhteisö s. 24

TYS Palvelulupausten toteutuminen/vastausajat Tunnusluvut / Tyytyväiset asiakkaat s. 31

TYS Asiakaslähtöinen palvelu Tunnusluvut / Tyytyväiset asiakkaat s. 31

TYS Vikailmoitusten käsittely Tunnusluvut / Tyytyväiset asiakkaat s. 31

TYS Huoneistoremonttien määrä Tunnusluvut / Tyytyväiset asiakkaat s. 31

TYS Asukastoimikuntien toiminta Tunnusluvut / Tyytyväiset asiakkaat s. 31
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