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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 vuokra-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 opiskelijoiden 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 investointiavustuksilla ja korkotukilainoilla (aiemmin aravalainat). TYS on ARA:n yleishyödylliseksi nimeämä yhteisö ja sen toimintaa sääntelee arava- ja korkotukilainsäädännön 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 toimintaan
vaikuttaa myös Turun kaupungin konserniohjeet ja konserniyhteisöjä koskevat päätökset.
Strategialla ja arvoilla ohjataan toimintaa ja sen kehittämistä. Lisäksi toimintaa ohjaavat vuosittaiset toimintasuunnitelmat 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 johtaa hallituksen alaisena toimitusjohtaja. Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi talousjohtaja,
asiakkuus- ja viestintäjohtaja sekä kiinteistöjohtaja. Toimitusjohtajan sijaisena toimii talousjohtaja.
Säätiön organisaatio muodostuu kolmesta tiimistä:
talouspalvelutiimistä, asiakaspalvelutiimistä ja kiinteistöpalvelutiimistä. Kaikista keskeisimmistä tiimien
sisäisistä ja tiimien välisistä toimintaprosesseista on
tehty prosessikuvaukset. Kirjatut prosessit ja niiden
noudattaminen varmistaa tasalaatuisen palvelun,
läpinäkyvyyden ja hyvän asiakaskokemuksen. Prosessikuvaukset päivitetään osana riskienhallinnan
prosessia vuosittain.
Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus.
Säätiön hallituksen ohella toimitusjohtajan tehtävänä on kokonaisvastuun kantaminen säätiön sisäisen
valvonnan järjestämisestä. Jokainen esimies vastaa
oman yksikkönsä sisäisen valvonnan järjestämisestä
etenkin yksikölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen seurannan, toiminta- ja työketjujen toimivuuden
varmistamisen, henkilöriskien, tietoturvallisuuden ja
omaisuuden vahinkoriskien osalta.
Hallituksen jäsenistä Turun kaupunki valitsee seitsemän, TYS:n asukkaiden nimeämistä ehdokkaista
TYS:n hallitus kaksi, TYY kaksi ja muut ylioppilas- ja
oppilaskunnat yhdessä kaksi jäsentä.
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Jäsenyydet
Säätiön hallintorakennetta yksinkertaistettiin muuttamalla säätiön sääntöjä niin, että valtuuskunnasta luovuttiin ja sillä olleet tehtävät määrättiin muutetuissa säännöissä pääsääntöisesti hallitukselle.
Valtuuskunta jatkoi kautensa loppuun vuoden 2021
ajan säätiön sidosryhmäfoorumina. Sidosryhmäfoorumi kokoontui hallituksen kutsusta, sitä ei mainita
säätiön säännöissä eikä sillä ollut muodollista päätösvaltaa.
Hallitus valitsee vuosittain hallinnon ja talouden
tarkastamista varten tilintarkastajat. Säätiön hallituksen vuodeksi 2021 valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet PriceWaterhouseCoopers Oy
(päävastuullisena tarkastajana Pekka Thurén KHT) ja
asukastoimikuntien neuvottelukunnan ehdottomana
KPMG Oy Ab (päävastuullisena tarkastajana Mikko
Haavisto KHT).

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

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

Turun Ylioppilaskyläsäätiön organisaatio
Hallitus
Toimitusjohtaja

Tarkemmat tiedot säätiön hallintoelinten jäsenistä ja
säätiön työntekijöiden luottamustoimista sekä lähipiiristä voit lukea tämän raportin lopusta.

Asiakkuus- ja
viestintäjohtaja

Talousjohtaja

Kiinteistöjohtaja

Asiakaspalvelutiimi

Talouspalvelutiimi

Kiinteistöpalvelutiimi
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Toimintaympäristö ja trendit
Säätiön toimintaan vaikuttavia toimintaympäristön muutostrendejä on tunnistettu seuraavia::

– ikäluokkien pienentyminen
– opiskelutapojen muutos
– identiteetin fragmentoituminen, vähemmistöityminen
– ilmastonmuutos, hiilineutraalius ja -negatiivisuus, kestävä kehitys, kiertotalous
– kaupungistuminen
– palveloituminen, yhteiskäyttöisyyden lisääntyminen
– talouden pysähtyneisyys ja epävarmuus

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

toimivat vuokranantajat sekä opiskelijavuokramarkkinoille tulevat uudet toimijat. Myös omistusasuminen matalakorkoisten asuntolainojen seurauksena
voi vaikuttaa vuokra-asuntojen kysyntään.

Asiakastarve ja sen muutostrendit vaikuttavat TYS:n
asuntojen tyyppi- ja tilaratkaisuihin, asuntojen mukautuvien pohja- ja rakenneratkaisujen tarpeeseen,
keskittymiseen Ylioppilaskylän alueelle, yksityisyyden ja yhteisöllisyyden tarpeen tasapainoiseen huomioon ottamiseen, kv. vaihto-opiskelijoille tarjottavien asuntojen määrään ja tyyppiin sekä asiakaspalvelutarpeen muuttumiseen.

Säätiön erottuvuustekijöitä ovat TYS:n brändi, edullinen vuokrataso, samanhenkinen yhteisö
tarpeineen, asuntojen sijainti sekä asumisen helppous ja turvallisuus.

– oppilaitosten tilojen vähentyminen, tilayhteistyö
– potentiaalisten asukkaiden ja asukkaiden osallistamistarve ideointiin ja suunnitteluun
– kumppanuuksien merkityksen kasvu
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Samoista asiakkaista TYS:n kanssa kilpailee institutionaaliset vuokranantajat, yksityiset vuokranantajat,
erityisesti Ylioppilaskylän ja kampusalueen lähellä

Erottuvuustekijöitä voidaan edelleen vahvistaa etenkin brändiin, yhteisöön, Ylioppilaskylän alueeseen,
liikenneyhteyksiin (tietoliikenne ja liikkuminen) sekä
henkilöstön osaamiseen ja tehtäviin panostamalla.
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Toimitusjohtajan katsaus
Vuoden 2020 tapaan myös vuonna 2021 merkittävin
Turun Ylioppilaskyläsäätiön toimintaan vaikuttanut
ulkoinen tekijä oli koronapandemia. Vuosi eteni haasteista huolimatta vakaasti ja vuoden aikana saatiin
maaliin mm. Tyyssijan uudisrakennus sekä ensimmäiset askeleet kohti hiilineutraalia Turun Ylioppilaskyläsäätiöitä otettiin.

Pandemian haittavaikutukset lieviä säätiölle
Säätiölle koronapandemian toistaiseksi näkyvin ja
ilmeisin haittavaikutus on ollut käyttöasteen lievä
lasku, vaikka käyttöaste vuoden 2021 loppua kohti parani ja oli hieman edellisvuotta 2020 parempi.
Turku on edelleen kärjessä vuokralla asuvien kotitalouksien määrässä Suomessa. Turussa, Helsingissä
ja Tampereella joka toinen kotitalous asuu vuokralla,
koko maassa keskimäärin joka kolmas. Vuokra-asuntojen tarjonta Turussa on viime vuosina lisääntynyt
mm. lisääntyneen rakentamisen ja pandemian vaikutuksesta.
Asukkaidemme elämään ja opiskeluun pandemia on
varmasti vaikuttanut monin tavoin, mikä ei kuitenkaan näy heikennyksenä TYS:n säännöllisesti tekemissä asiakaskyselyissä. Vastaajista yli 97 % on edelleen valmis suosittelemaan TYS:n asuntoa kaverille
ja antamaan yleisarvosanaksi TYS:n asiakaspalvelulle keskimäärin yli 4 (asteikolla 1-5).
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Tyyssija valmistui
Tyyssijan uudisrakennus valmistui vuoden 2021 lopulla. Työt aloitettiin huhtikuussa 2020 pandemian
ensikuukausien aikana ja projekti valmistui aikataulun mukaisesti, mikä on pandemian asettamassa
poikkeustilanteessa hyvä saavutus.
Asukkaat muuttivat Tyyssijan 186 asuntoon tammikuun 2022 alussa, ja Tyyssijassa olevat palveluntuottajat (K-Market Ylioppilaskylä, Arkean opiskelijaravintola ja CampusSportin kuntosali) ovat alkuvuonna
2022 aloittaneet säätiön vuokralaisina Tyyssijassa.
Myös TYS:n toimisto muutti alkuvuonna Tyyssijan 1.
kerrokseen, jossa on myös tiloja säätiön asukkaiden
yhteiseen oleskeluun ja kanssakäymiseen. Tyyssija
parantaa Ylioppilaskylän ja lähialueen palvelutarjontaa ja tarjoaa lisämahdollisuuksia yhteisöllisyyteen.

Tulevaisuuden hiilineutraali TYS sai tiekartan
TYS:n arvoihin kuuluu vastuullisuus ja kestävä kehitys. Tavoitetilamme tämän vuosikymmenen jatkuvalla
strategiakaudella on olla edelläkävijä ympäristö- ja
ilmastoystävällisessä rakentamisessa ja kunnossapidossa. Keinoina tämän saavuttamiseksi on tunnistettu mm. askelmerkkien luominen hiilineutraaliuden
saavuttamiseksi sekä asukkaiden osallistaminen
sähkön ja veden asuntokohtaisessa kulutusmittauksessa kohteissa, joissa se on mahdollista.

Askelmerkkejä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi
antaa vuonna 2021 säätiön tekemä hiilineutraalisuustiekartta, jossa hiilineutraalisuustavoite on
määritelty. Vuoteen 2029 mennessä TYS:n tavoitteena on muun muassa käyttää ainoastaan hiilineutraalia sähköä ja lämpöä. Pyrimme myös vähentämään
oman toimintamme päästöjä jatkuvasti siten, että
toimintamme hiilijalanjälki vuonna 2029 on 70 % pienempi kuin vuonna 2020 ja toiminnasta aiheutuvat
päästöt kompensoidaan viimeistään vuodesta 2029
alkaen.
Tiekarttatyön seuraava askel on toimenpiteiden
päästövähennysvaikutusten ja kustannusten tarkempi arviointi sekä aikataulutus, vastuutahojen
määrittely ja toteutus. Tämän raportin julkaisun aikaan työ on jo aloitettu ja askelia kohti hiilineutraalia
Turun Ylioppilaskyläsäätiötä on otettu lisää.
Kiitos hyvin sujuneesta vuodesta 2021 henkilöstöllemme, asukkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme.

Risto Siilos,
toimitusjohtaja
Turun Ylioppilaskyläsäätiö
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Avaintietoja

2021

2020

2019

Kiinteistöjen tuotot

27,3 M€

27,3 M€

29,7 M€

Asuntovuokratuotot

26,3 M€

26,3 M€

26,4 M€

Keskimääräinen vuokra

12,75 €/ m²/kk

12,80 €/m²/kk

12,60 €/m²/kk

Hoitokulut keskimäärin

7,5 €/m²/kk

7,5 €/m²/kk

7,5 €/m²/kk

4,5 M€

4,9 M€

4,9 M€

131,2 M€

123,7 M€

119,7 M€

16,1 M€

18,6 M€

6,2 M€

Asuntoala 31.12.

178 223 m²

178 419 m²

178 456 m²

– keskimäärin vuoden aikana

178 223 m²

178 419 m²

180 945 m²

Muut vuokrattavat tilat 31.12.

5020 m²

5 020 m²

5 020 m²

– keskimäärin vuoden aikana

5020 m²

5 020 m²

5 954 m²

Huoneistoja

4927 kpl

4 903 kpl

4 861 kpl

Asuntopaikkoja

6 955 kpl

6 980 kpl

6 932 kpl

6 349 hlöä

6 297 hlöä

6 439 hlöä

Kiinteistöjen korjauskulut
Lainakanta
Bruttoinvestoinnit

Asukkaita
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Strategia ja arvot

Asukaslähtöisyys

Luotettavuus

Kumppanuus

TYS tarjoaa opiskelijoille edullisia ja
laadullisesti hyviä vuokra-asuntoja.

TYS on pysyvä ja vakaa toimija
asuntomarkkinoilla.

TYS on itsenäinen toimija.

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.

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.
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Säätiö on turvallinen vuokranantaja
ja kohtelee asukkaita ja hakijoita
oikeudenmukaisesti.
Säätiö on opiskelija-asumisen
markkinajohtaja Turun seudulla.

Innovatiivisuus
Säätiö on valmis kehittämään ja
ottamaan käyttöön uusia palveluja
ja digitaalisia ratkaisuja, jotka
parantavat palvelua ja lisäävät
asumisviihtyvyyttä.

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.
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Strategian mukaisesti
missiona on olla
turvallisen, yksilöllisen,
ympäristöystävällisen
ja helpon opiskelijaasumisen mahdollistava
asukaslähtöinen
suunnannäyttöjä.

Visiona on olla kuunteleva ja
rohkea, osaava ja turvallinen
opiskelijan hyvinvointia
edistävä yhteisö, joka on
opiskelijan ensimmäinen
valinta asunnon- ja
palveluntarjoajakseen.
9
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Vastuullisuus
Turun Ylioppilaskyläsäätiössä
Turun Ylioppilaskyläsäätiön vastuullisuuskartoituksessa on tunnistettu TYS:n toiminnan vaikutuksia yhteiskuntaan ja sidosryhmiin sekä
kartoitettu vastuullisuuden nykytilaa. Vastuullisuuskartoituksen perusteella toimintaympäristön erityispiirteet huomioiden on tunnistettu
toiminnasta neljä olennaista vastuullisuusteemaa: läpinäkyvä ja kannattava toiminta, hyvinvoiva työyhteisö, tyytyväiset asiakkaat sekä

kestävä asuminen. Vastuullisuusteemat kattavat taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon,
sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun
näkökulmat. Säätiön ensimmäinen vastuullisuusraportti laadittiin vuodelta 2020. Vastuullisuusraportoinnin tavoitteena on kertoa säätiön sidosryhmille läpinäkyvästi ja avoimesti
toiminnasta ja tavoitteista.

Läpinäkyvä ja
kannattava toiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

TYS toimii taloudellisesti
tehokkaasti ja kannattavasti.

TYS panostaa henkilöstön
osaamisen kehittämiseen.

TYS:n hallinto on läpinäkyvää.

TYS panostaa henkilöstön
työhyvinvointiin.

TYS on luotettava kumppani.

TYS:llä kaikki
ovat yhdenvertaisia.

Tyytyväiset asiakkaat
Kestävä asuminen
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.
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TYS pyrkii osaltaan
pienentämään asumisen
energiankulutusta
ja hiilijalanjälkeä, ja on
hiilineutraali vuonna 2029.
TYS panostaa kestävän
kehityksen ratkaisuihin.
TYS huolehtii
asuinympäristöistä ja
asumisen turvallisuudesta.

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

TYS panostaa sekä työntekijöiden
hyvinvointiin että asiakkaiden
tyytyväisyyteen.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

TYS tarjoaa asiakkaille viihtyisiä ja
laadukkaita asuntoja.

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

TYS panostaa kestävän kehityksen
ratkaisuihin.

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

TYS:n tavoitteena on toimia
tehokkaasti ja kannattavasti.

Vastuullisuuden johtaminen
Säätiön hallitus on vuonna 2018 hyväksynyt säätiölle
toimintaohjeen. Toimintaohje perustuu säätiön arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Toimintaohje linjaa TYS:n
vastuullisuuden periaatteet palvelutuotannossa, vuorovaikutuksessa säätiön sisällä sekä sidosryhmien ja
ympäröivän yhteiskunnan kanssa.
Strategian ja vastuullisuustavoitteiden toimeenpanosta vastaa johtoryhmä omien vastuualueidensa mukaisesti. Säätiön henkilöstön edustajista on muodostettu
tarvittaessa kokoontuva vastuullisuustyöryhmä, joka
valmistelee asioita johtoryhmälle. Säätiön hallitusta on
informoitu säätiön vastuullisuusohjelmasta ja -tavoitteista toimintavuoden aikana.
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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.

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

Sidosryhmän kuvaus

Vuorovaikutus

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
- sisäinen viestintä, intranet ja teams
- henkilöstökysely ja kehityskeskustelut
- yt-toimikunta
- uutiskirje (henkilöstö)

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 valvovat ja ohjaavat säätiön toimintaa. Viranomaiset odottavat TYS:ltä lakien ja
sääntöjen mukaista toimintaa sekä läpinäkyvyyttä.

- neuvonta- ja ohjauspalvelut
- lainoitusprosessit
- vuosi-ilmoitukset ja vuosiraportointi

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

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

Henkilöstö

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 sidosryhmien näkemyksistä. TYS:n sidosryhmäyhteistyö on
jatkuvaa ja sitä tapahtuu päivittäisessä työssä esimerkiksi asiakaspalvelussa ja erilaisissa sidosryhmätilaisuuksissa.

Asiakkaat

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

Rahoittajat

Turun Ylioppilaskyläsäätiön merkittävimpiä
sidosryhmiä ja sidosryhmäyhteistyön
vuorovaikutuskanavia ovat:
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(hakijat, asukkaat, muut vuokralaiset)

Viranomaiset
(mm. PRH, ARA, Valtiokonttori)

Turun kaupunki

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

Läpinäkyvä ja
kannattava toiminta

Lainojen lyhennykset ja korkokulut

Lainat lainatyypeittäin 2021

9 000 000

1,0 %
8 000 000

Vuokrat 2021

15–20%
alle
markkinavuokrien

Vuoden 2021
kokonaistuotot

27,3 M€
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Asuntojen taloudellinen
käyttöaste 2021

96,6%
Vuoden 2021
vuokratuotot

26,8 M€

Arava-lainat 11 %

Muut rahalaitoslainat 9 %

7 000 000

0,8 %
6 000 000

0,6 %

5 000 000

Vastuullisuusteema ”Läpinäkyvä ja kannattava toiminta” kattaa taloudelliseen kannattavuuteen, hyvään hallintoon ja kumppanuuteen liittyvät teemat.
Tätä seurataan strategiassa asuntojen käyttöasteella. Asuntojen vuokratuotot muodostavat normaalitilanteessa noin 97 % säätiön tuotoista ja muutokset
käyttöasteessa vaikuttavat nopeasti toimintaedellytyksiin ja mahdollisuuksiin
toteuttaa muita strategian tavoitteita ja vastuullisuusohjelman näkökulmia.

Turun kaupungin
lainat 6 %

1,2 %

10 000 000

4 000 000

0,4 %
3 000 000

2 000 000

0,2 %
1 000 000

0,0 %

0

2016

2017

Lyhennykset €

2018

Korkokulut €

2019

2020

2021

Korkotukilainat 74 %

Korollisten lainojen keskikorko

TYS toimii taloudellisesti, tehokkaasti ja kannattavasti
Taloudellisesti tehokas ja kannattava toiminta kulminoituu
säätiön asuntojen omakustannusvuokriin, vuokrausprosessin tehokkuuteen sekä aktiiviseen kiinteistö- ja lainakannasta huolehtimiseen. TYS kantaa jo organisaatiomuotonsa ja toiminta-alueensa puitteissa merkittävää vastuuta
ympäröivästä yhteiskunnasta tuottamalla kohtuuhintaista
asumista opiskelijoille.
Kohtuuhintaisuuden lähtökohtana on vuokranmäärityksen
lainsäädäntöön perustuva omakustannusperiaate eli se,
että vuokralaisilta peritään vuokraa enintään se määrä,
joka tarvitaan muiden tuottojen ohella vuokra-asuntojen
sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin. Omakustannusperiaatteen
toteutumista seurataan ARA:n ohjeiden mukaisella jälkilaskelmalla. Tuleviin menoihin varaudutaan keräämällä

vuokrissa varoja varautumiseen ARA:n ohjeiden ja säännöstön mukaisesti. Vuoden 2021 aikana varautumista ei
ollut tarvetta kerätä, eikä sitä käytetty. Säätiö on asettanut
vuodelle 2022 saman tavoitteen.
Strategian mukaisena tavoitteena on pitää vuokrat 15–20
% alle markkinavuokrien. Tavoitteen toteutumista seurataan aktiivisesti. Vuonna 2021 säätiö tilasi vuokravertailun,
jonka mukaan säätiön vuokrat ovat tavoitteen mukaisesti
alle markkinavuokrien.
Vuonna 2021 asuntojen taloudellinen käyttöaste oli 96,6
% (96,3 % vuonna 2020), joka jäi vähän alle 97 % tavoitetason, mutta nousi hieman vuodesta 2020. Edelleen asuntojen käyttöasteessa on kuitenkin nähtävissä koronapandemian vaikutuksia. Osa vaihto-opiskelija-asunnoista oli

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

vuokrattuna uusille tutkinto-opiskelijoille 30.6.2021
saakka. Taloudellisesta tyhjäkäytöstä 33 % muodostui
soluasunnoista ja 35 % yhteiskeittiöllisistä yksiöistä.
Lisäksi tyhjäkäyttöä aiheutui Kuunsillan F-X-portaiden perusparannuksesta, jonka aikana asunnoissa
ei ollut vuokralaisia.
Vuoden 2021 kokonaistuotot olivat 27,3 M€ (vuonna
2020 27,3 M€). Vuoden 2021 vuokratuotot olivat hieman budjetoitua korkeammat ja ne olivat yhteensä
26,8 M€ (vuonna 2020 26,8 M€). Vuokratuotoista
26,3 M€ (vuonna 2020 26,3 M€) oli asuntojen vuokratuottoja, 0,1 M€ asukkailta perittäviä autopaikkaja varastovuokria ja 0,4 M€ liiketilojen ja muiden
vuokrattavien tilojen vuokratuottoja.
Asunnoista saatu vuokrakertymä koko vuodelta oli
12,30 €/as-m²/kk (vuonna 2020 12,28 €/as-m²/
kk). Säätiön opiskelija-asuntojen keskimääräinen
vuokra vuonna 2021 oli 12,75 €/as-m²/kk sisältäen sähkö- ja vesimaksut sekä tietoverkon (12,80 €/
as-m²/kk vuonna 2020). Kuunsillassa vesimaksut on
laskutettu suoraan asukkailta elokuusta 2021 lähtien. Vuodelle 2022 asuntojen vuokria ei korotettu.
Vuoden 2021 aikana nostettiin Kuntarahoituksesta
Tyyssijan korkotukilainasta 9,7 M€. Lainaa oli nostamatta vuoden lopussa 3,9 M€. Tyyssijan korkotukilaina on hyväksytty Kuntarahoituksen yhteiskunnalliseen rahoitukseen. Yhteiskunnallista rahoitusta
voidaan myöntää investointihankkeille, joilla on positiivisia vaikutuksia ympäristöönsä ja sen yhteisöön:
ne edistävät yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden,
hyvinvoinnin tai alueen elinvoiman toteutumista.
Laajempien ulkopuolelta tilattujen vertailujen lisäksi tehdään säännöllisesti omia selvityksiä vapaiden
markkinoiden vuokratasoista erityisesti Ylioppilaskylän läheisyydessä. Säätiön asuntojen vuokrat
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sisältävät sähkön, nettiyhteyden ja saunavuorot
sekä lähes kaikissa asuntokohteissa myös veden.
Kuunsillan peruskorjatuissa asunnoissa siirryttiin
kulutusperusteiseen vesilaskutukseen lokakuussa
2021.
Lainakantaa seurataan aktiivisesti. Vuonna 2014
konvertoitiin vuosimaksulainoja noin 25 miljoonan
euron verran. Konvertoinnista saatu korkosäästö on
vuoden 2021 loppuun mennessä ollut arviolta noin
5 M€, mitä on voitu hyödyntää lainojen lyhennyksiin.

Vuoden 2021 aikana maksettiin lainojen
lyhennyksiä noin 5,8 M€ (2,70 €/as-m²/
kk), johon sisältyy 1 M€:n (0,47 €/as-m²/
kk) ylimääräinen lyhennys. Ylimääräisiä
lainanlyhennyksiä on tehty vuosina 2014–
2021 yhteensä noin 11,4 M€ verran.
Vallitsevan markkinatilanteen johdosta lainakannan
keskikorko on viimeisten vuosien aikana pienentynyt
useilla prosenttiyksiköillä. Korollisten lainojen painotettu keskikorko 31.12.2021 oli 0,51 %. Säätiön
lainamäärä toimintavuoden 2021 lopussa oli noin
131,2 M€. Vuonna 2021 maksettiin budjetin mukaisesti ylimääräisiä lyhennyksiä 1 M€ ja vuoden 2022
tavoitteeksi on asetettu 2 M€ ylimääräiset lyhennykset. Vuoden aikana lainoja kilpailutetaan tarvittaessa
korkojen tarkistuspisteissä.
Säätiön toimintaa ohjaa säännöllisesti päivitettävä
suunnitelma peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeista. Sekä uudis- että perusparannushankkeissa on tärkeää, että ne vastaavat kysyntään ja
asukkaiden tarpeisiin. Osana peruskorjauksia myös
huoneistojakoa tarkastellaan ja tarvittaessa muutetaan vastaamaan paremmin asukkaiden tarpeisiin.

Hyvinvoiva työyhteisö

Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen

Uudisrakentamisessa TYS:llä on strategiaan kirjattu
tavoite keskimäärin 100 uudesta opiskelija-asunnosta vuosittain.
Viimeisin peruskorjauskohde on Kuunsillan asuntojen F-X portaiden peruskorjaus, joka valmistui
elokuussa 2021. Vuoden lopussa valmistui myös
uudisrakennuskohde Tyyssija. Tyyssijaan valmistui
vuoden 2021 lopussa 186 asuntoa sekä rakennuksen pohjakerrokseen liiketiloja, TYS:n toimistotila ja
asukkaiden yhteisiä tiloja.

Verojalanjälki tilikaudelta 2021, milj.€
Tilikaudelta välittömästi maksettavat verot

1,2

Tilikaudelta välillisesti maksettavat verot

3,0

Tilikaudelta tilitettävät verot

0,5

Saadut avustukset

-2,4

Verojalanjälki yhteensä

2,3

Hallinto on läpinäkyvää
Hallinnon läpinäkyvyys tarkoittaa varojen vastuullista käyttöä ja hyvän hallintotavan mukaista toimintaa.
Uudisrakentamista ja peruskorjausta rahoitetaan
ARA:n korkotukilainoilla ja investointiavustuksilla eli
julkisin varoin. Merkittävä osa asukkaista saa Kelalta asumistukea.

Säätiön verojalanjäljen laskenta toteutettiin
ensimmäisen kerran vuonna 2021.
Verojalanjäljen avulla voidaan kartoittaa
toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä
verotuloja ja veroluonteisia maksuja. Säätiö
toimii Suomessa, joten maksamme kaikki
veromme Suomeen. Vuonna 2021 säätiö
maksoi veroja ja veroluonteisia maksuja
yhteensä 4,7 miljoonaa euroa ja sai
avustuksia yhteensä 2,4 miljoonaa euroa,
jolloin verojalanjälki vuodelta 2021 oli
yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

Verojalanjäljen laskemista jatketaan vuosittain.
TYS on yleishyödyllinen säätiö ja Verohallinnon päätöksen mukaisesti säätiön yleishyödyllisen yhteisön
verohuojennus vuokraustoiminnasta saadusta kiinteistötulosta oli nykyisellään voimassa vuoden 2020
loppuun. Uusi verohuojennuspäätös vuosille 2021–
2025 on haettu ja päätös tullee kevään 2022 aikana.
Säätiön toiminnassa ei ole vuonna 2021 ilmennyt
väärinkäyttötapauksia, laiminlyöntejä tai epäeettistä
toimintaa.
TYS:llä on toimintaohje, joka linjaa vastuullisuuden
periaatteet säätiön palvelutuotannossa, vuorovaikutuksessa säätiön sisällä sekä sidosryhmien ja
ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Vuodeksi 2021
suunniteltu säätiön toimintaohjeen päivitys sekä toimintaohjeen viestiminen henkilöstölle ja kumppaneille siirtyi vuodelta 2021 vuoteen 2022.

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

TYS on luotettava kumppani
TYS noudattaa toiminnassaan tilaajavastuulakia ja lakia
julkisista hankinnoista. Ulkopuolisia palveluja hankitaan
kiinteistöjen ja ulkoalueiden huoltoon ja kunnossapitoon,
siivoukseen, korjauksiin sekä uudisrakentamiseen ja perusparannuksiin. Lisäksi hankitaan monia erilaisia asiantuntijapalveluita, esimerkiksi IT-palveluja.

Vuonna 2021 säätiö hankki tuotteita ja palveluita
noin 300 eri toimittajalta. Hankintarajan ylittävät
hankinnat kilpailutetaan julkisen hankintalain
mukaisesti. Hankintalain hankintarajat alittavien
pienempien tuote- ja palveluhankintojen osalta
pyritään pyytämään tarjouksia useammalta
kuin yhdeltä toimittajalta. Hankintalaki uudistui
kesällä 2021 ja lakiin tehtiin täydennyksiä ja
tarkennuksia. TYS seuraa lakimuutoksia ja
huomioi ne hankinnoissa.
Kiinteistöhuollon ja putkitöiden puitesopimuksen mukaisena yhteistyökumppanina on toiminut Arkea Oy, kahden kohteen huoltoa hoitavat huoltoyhtiöt (Akseli Kiinteistöpalvelut
Oy ja Haritun Huolto Oy) sekä sähkötöiden puitesopimuksen
mukaisesti sähkötöitä hoitava Paraisten Valo Oy ovat kaikki paikallisia Varsinais-Suomen alueella päätoimipaikkaa
pitäviä toimittajia. Säätiön kiinteistöjen korjaustöiden 10
suurimman toimittajan joukosta 6 kotipaikka sijaitsee Varsinais-Suomen alueella.
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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 sisällyttäminen
osaksi sopimusta ja toisaalta resurssien säästämiseksi on
myös olennaista, että tilattu työ on mitoitettu oikein, eikä tehdä tai tilata turhia tai tarpeettomia töitä. Palvelusopimusten
tilannetta arvioidaan sopimuskaudella ja sopimuskauden
päättyessä. Vuoden 2021 aikana tehtiin myös suunnitelma
toistaiseksi voimassa olevien sopimusten läpikäymisestä.
Sopimuksista otetaan tietyin väliajoin listaus järjestelmästä. Ohjelma lähettää hälytyksen sopimuksen vastuuhenkilölle, kun sopimuskausi lähenee loppua. Vuonna 2022
sopimusten läpikäyntiä jatketaan suunnitelman mukaisesti.
Vuonna 2021 tavoitteeksi otettu säätiön toimintaohjeen
kumppaneille siirtyi vuodelle 2022. Toimintaohje päivitetään
tulevaisuudessa tasaisin väliajoin sekä kun päivitystarpeita
havaitaan.

Hyvinvoiva työyhteisö

Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen
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Teeman tunnusluvut

Valtiolta saadut avustukset

2021

2020

2019

3 042 387,00 €

0,00 €

0,00 €

0€

101 112 €

0,00 €

2021

2020

2019

ei tapauksia

ei tapauksia

ei tapauksia

2021

2020

2019

ei tapauksia

ei tapauksia

ei tapauksia

2021

2020

2019

96,6 %

96,3 %

97,1 %

2021

2020

2019

5 527 048,91 €

5 527 048,91 €

4 840 883,61 €

Varautumisena kerätyt varat 1.1.-31.12.

0,00 €

1 093 000,00 €

1 060 000,00 €

Varautumisena kerättyjen
varojen käyttö 1.1.-31.12.

0,00 €

-406 834,70 €

-2 006 830,64 €

2021

2020

2019

736

693

671

0,51 %

0,56 %

0,55 %

1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

2 090 666,09 €

ARA erityisryhmien investointiavustus
EU-tuki, Response hanke
(ennakkomaksut)

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen
SIDOSRYHMÄT

RAHAVIRRAT SISÄÄN

2021

2020

2019

Asiakkaat

Asuntojen vuokratuotot

26 302 449,04 €

26 294 051,41 €

26 433 138,24 €

Asiakkaat

Muut vuokratuotot

539 674,13 €

542 820,67 €

542 181,09 €

Asiakkaat

Käyttökorvaukset ja muut tuotot
(ei kiinteistöjen myyntituotot)

506 753,20 €

483 101,61 €

487 963,59 €

Realisoinnit

Kiinteistöjen myyntituotot

0,00 €

0,00 €

2 217 165,53 €

Rahoittajat

Osinko, korko- ja muut rahoitustuotot

382 010,82 €

257 927,75 €

270 795,39 €

Rahoittajat

Lainojen nostot

13 341 080,00 €

10 500 000,00 €

0,00 €

Vahvistetut lahjonta-ja korruptiotapaukset ja
niihin liittyvät toimenpiteet

Oikeustoimet kilpailun vastaisesta toiminnasta

Asuntojen taloudellinen käyttöaste
SIDOSRYHMÄT

RAHAVIRRAT ULOS

Henkilöstö

Palkat, palkkiot ja muut henkilöstökulut

Henkilöstö

Työnantajamaksut
(eläkevakuutusmaksut, henkilösivukulut)

Julkinen sektori

Verot (kiinteistövero, oman käytön
arvonlisävero, tulovero)

Palvelut ja tarvikkeet

Ostetut tuotteet ja palvelut, kiinteistöjen
hoitokulut ja korjaukset

Investoinnit

Uudisrakennus-, peruskorjaus- ja muut
investoinnit (brutto)

2021

2020

2019

-1 407 388,52 €

-1 306 184,57 €

-1 307 760,35 €

-320 649,26 €

-263 507,11 €

-234 837,27 €

-1 031 153,28 €

-875 489,12 €

-916 242,52 €

-14 272 409,23 €

-14 035 637,03 €

-14 186 656,29 €

-16 092 500,20 €

-18 631 987,03 €

-6 210 431,74 €

Korko- ja rahoituskulut
(ml. arvonalentumiset)

-1 381 742,72 €

-1 407 367,20 €

-974 535,12 €

Rahoittajat

Lainojen takaisinmaksut

-5 776 018,38 €

-6 515 917,35 €

-7 211 766,75 €

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta

Varautumisena kumulatiivinen määrä 31.12.

Lainakanta
Lainaa €/asm² 31.12.

Rahoittajat
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Varautuminen tuleviin hoito- ja korjauskuluihin

Hyvinvoiva työyhteisö

Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen

Lainakannan keskikorko 31.12.
Ylimääräiset lainanlyhennykset 1.1.-31.12.
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VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

Läpinäkyvä ja
kannattava toiminta

Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021 sekä vuodelle 2022
Vastuullisuus näkökulma

Sisältö

Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Tavoitteet ja toimenpiteet 2022

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.

Omakustannusvuokralaskelma ja jälkilaskelma
omakustannusperiaatteen toteutumisen raportointiin,
vuonna 2022 varautumista ei tarvetta kerätä eikä sitä ole
suunniteltu käytettävän.

Kestävä lainakanta

Lainakannan tunnuslukujen aktiivinen seuranta, ylimääräiset
lyhennykset 1 M€ budjetin mukaisesti.

Lainakannan tunnuslukujen aktiivinen seuranta, ylimääräiset
lyhennykset 2M€ budjetin mukaisesti, tarvittaessa lainojen
kilpailutus korkojen tarkistuspisteissä.

Uudis- ja peruskorjausprojektien
suunnitelmallisuus ja vastaaminen
kysyntään

Peruskorjausstrategia: Kuunsillan peruskorjaus

Hakesuunnitteluohjeen tekeminen. Kylänkulman
uudiskohteen suunnittelu. Peruskorjausstrategian
mukaisten hankkeiden suunnittelu.

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

Toimintaohjeen läpikäynti, tarvittavat päivitykset sekä
konkretisointi ja viestintä henkilöstölle.

Toimintaohjeen läpikäynti ja päivitys tarvittaessa, viestintä
henkilöstölle.

Harmaan talouden torjunta

Hankintalain ja tilaajavastuulain mukainen toiminta.

Hankintalain ja tilaajavastuulain mukainen toiminta,
mahdollisten lakimuutosten huomioiminen toiminnassa.

Eettiset ohjeet kumppaneille

Toimintaohjeen viestintä kumppaneille.

Toimintaohjeen päivitys ja 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.

Hyvinvoiva työyhteisö
Tyytyväiset asiakkaat
Kestävä asuminen

TYS toimii taloudellisesti
tehokkaasti ja kannattavasti.

TYS:n hallinto on
läpinäkyvää.

Strateginen tunnusluku:

Asuntojen käyttöaste
Tavoite vähintään 97%

TYS on luotettava kumppani.
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VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

Kulutusperusteisen vesilaskutuksen pilotti alkoi Kuunsillassa sujuvasti
Kuunsillan asuntokohteen perusparannus valmistui
elokuussa 2021. Perusparannus oli aloitettu vuonna
2019, jolloin ensimmäisenä vaiheena perusparannettiin A-E portaiden asunnot ja seuraavassa vaiheessa
osa F-X-portaiden asunnoista.
Energiatehokkuuslain vuoden 2020 muutoksen myötä
kulutusperusteinen huoneistokohtainen vesilaskutus
on pakollista huoneistoissa, joihin on asennettu huoneistokohtaiset vesimittarit lain voimaantulon jälkeen
myönnetyn rakennusluvan perusteella. Lain voimaantulon jälkeen myönnetyn rakennusluvan perusteella
mittarit asennettiin perusparannettaviin Kuunsillan F-X
portaan asuntoihin, joiden osalta kulutusperusteinen
laskutus on pakollista. Samassa yhteydessä vesimittarit
päätettiin asentaa myös A-E portaiden peruskorjattuihin
asuntoihin.

Laskutus lähtenyt käyntiin sujuvasti
Kulutusperusteinen laskutus aloitettiin Kuunsillan perusparannetuissa asunnoissa 1.8.2021. Laskutuksen
piiriin kuuluu yhteensä 116 asuntoa. TYS:n kirjanpitäjä
Satu Helkiö huolehtii kuukausittain asukkaiden vesilaskujen lähettämisestä ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin.
Helkiö kertoo laskutuksen lähteneen käyntiin sujuvasti.
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Läpinäkyvä ja kannattava toiminta

”Vesilaskut lähetetään asukkaille mahdollisimman pian
kuun vaihteen jälkeen ja lasku koskee aina edellisen kuukauden vedenkulutusta. Asukkaat saivat ensimmäiset
vesilaskut syyskuun 2021 alussa ja laskutus on sujunut
hyvin. Asukkaat ovat maksaneet laskunsa mallikkaasti”,
kertoo Helkiö.

Laskut vastanneet hyvin säätiön etukäteisarviota
Ennen laskutuksen aloittamista yhden hengen kuukausittaisen vedenkulutuksen arvioitiin olevan noin 17 euroa kuukaudessa. Koska Kuunsillan ja muiden TYS:n
asuntokohteiden vuokriin oli aiemmin sisältynyt vesi,
tehtiin arvion pohjalta asuntojen vuokriin 17 euron laskennallinen alennus asuntopaikkaa kohden.
Vuoden 2021 tarkastelujaksolla 1.8.–31.12. asuntojen
keskimääräinen vesilasku per huoneisto oli n. 14,80
euroa ja asuntopaikkaa kohden n. 13 euroa. Laskujen
summat vaihtelivat alle eurosta aina 80 euroon. Suurin
osa, eli 76 % laskuista, oli kuitenkin summaltaan alle 20
euroa.

”Tarkastelujakso on ollut lyhyt, joten on mielenkiintoista nähdä mihin keskiarvo asettuu,
kun saamme koko kalenterivuoden mukaan
laskentaan”, Helkiö toteaa.

Hyvinvoiva työyhteisö

Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
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Helkiö kertoo suuria laskuja olleen hyvin vähän. Suuria
eroja eri kuukausien vesilaskujen välillä ei ollut. Pienimmät kulutukset olivat elo- ja joulukuussa. Nämä kuukausittaiset pienet erot vedenkulutuksessa selittyvät
hyvinkin opiskelijaelämällä. Joulukuussa moni lomailee
kotipaikkakunnallaan ja toisaalta elokuussa osa saapuu
opiskelupaikkakunnalle vasta kuun alun jälkeen, joten
opiskelija-asunnossa vietetty aika on näinä kuukausina
vähäisempi. Laskutuksen alun jälkeen vesilaskuissa ei
myöskään tapahtunut suuria muutoksia.

”Esimerkiksi ilmojen kylmeneminen ei näyttäisi
houkutelleen asukkaita pitempiin lämpimiin
suihkuihin. Vesilaskutusta on kuitenkin tehty
vielä aika lyhyen aikaa, joten muutosten
arvioiminen on vielä vaikeaa”, kertoo Helkiö.
Asukkaat ovat ottaneet vesilaskutuksen hyvin
vastaan
Asukkaat ovat Helkiön mukaan ottaneet laskutuksen
hyvin vastaan. Kysymyksiä laskuihin liittyen on tullut
melko vähän ja keskustelua laskuista on käyty hyvässä
hengessä.

”Joissain tapauksissa asukkaat ovat saattaneet yllättyä
laskun oltua odotettua suurempi. He ovat kuitenkin hyvin
ymmärtäneet, kun heille on avattu miten vedenkulutus
muodostuu. Esimerkiksi minuutti suihkussa kuluttaa
keskimäärin 12 litraa vettä, josta suurin osa on lämmintä vettä. Jos joka päivä käy lämpöisessä suihkussa
esimerkiksi 10 minuuttia kerrallaan, kasvattaa pelkkä
suihkuttelu kuukausittaista vesilaskua reilulla 20 eurolla.”, toteaa Helkiö.
Vuoden 2022 alussa vesilaskutus aloitettiin myös Tyyssijan vastavalmistuneissa asunnoissa, joiden asukkaat
saivat ensimmäiset laskunsa helmikuun alussa.

Keskiarvo
huoneisto

/ Keskiarvo
/
asuntopaikka

Elokuu

12,7 €

10,8 €

Syyskuu

14,4 €

12,6 €

Lokakuu

16,0 €

14,1 €

Marraskuu

16,7 €

14,7 €

Joulukuu

13,6 €

12,1 €

Laskujen %-osuus summan mukaan

Laskun loppusumma
Osuus kaikista laskuista
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1–20 €

20–40 €

40–60 €

60–80 €

76 %

19 %

4%

1%

Hyvinvoiva työyhteisö

Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen
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Hyvinvoiva työyhteisö

Kokoaikainen
henkilöstö yhteensä

Vastuullisuusteema ”Hyvinvoiva työyhteisö” käsittää organisaation ja henkilöstön: henkilöstön osaamisen kehittämisen, hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden. Hyvinvoiva työyhteisö osaltaan mahdollistaa toiminnan tehokkuuden, hyvän asiakaspalvelukokemuksen, palvelulupausten ja muiden
vastuullisuusteemojen 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, alkuvuodesta 2022 toteutetussa henkilöstökyselyssä, jossa henkilöstö arvioi säätiön toimintaa vuoden 2021 osalta, kiitettävän tai hyvän arvosanan antoi 90 % vastaajista (55 % v.2020), keskiarvo oli 4,4 (3,75 v. 2020).

HENKILÖSTÖJAKAUMA

2021

2020

2019

Keskimääräinen henkilöstömäärä
vuoden aikana

24 hlöä

24 hlöä

24 hlöä

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

25 hlöä
68%
32%

22 hlöä
73%
27%

23 hlöä
70%
30%

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

23 hlöä
65%
35%

21 hlöä
71%
29%

22 hlöä
68%
32%

Vakituinen osa-aikainen henkilöstö (31.12.)

-

-

-

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

2 hlöä
100 %
-

1 hlöä
100 %
-

1 hlöä
100 %
-

Määräaikainen osa-aikainen henkilöstö (31.12.)

-

-

-

Kesätyöntekijät yhteensä vuoden aikana
josta naisia %
josta miehiä %

4 hlöä
75 %
25 %

5 hlöä
60 %
40 %

5 hlöä
40 %
60 %
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Henkilöstö eri tehtävissä

Keskimääräinen
palvelusaika

Naisia 68%
Miehiä 32 %

Henkilöstö

4
Rakennuttamis- ja
kunnossapitopalvelut

Vuokraus-, asumis- ja
viestintäpalveluissa

Kesätyöntekijät

9,5

vuotta

23
2

Vakituiset
työntekijät

Määräaikaiset
kokoaikaiset

Talouspalvelut ja
hallinto

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 2021 Turun Ylioppilaskyläsäätiön vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 23 henkilöä, mikä oli
kaksi enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi vuokrauspalveluissa työskenteli yksi henkilö pidempiaikaisena määräaikaisena työntekijänä sekä yksi henkilö vanhempainvapaasijaisena. Yksi henkilö jäi eläkkeelle vuonna 2021.

Vakituisesta henkilöstöstä 15 oli naisia ja 8 miehiä ja
keski-ikä vuoden lopussa oli 48,5 vuotta eli puoli vuotta
vähemmän kuin vuonna 2020. Vakituisesta henkilöstöstä
9 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 9,5 vuotta. Säätiön henkilöstöstä
8 henkilöä on ollut säätiön palveluksessa alle 5
vuotta, viisi henkilöä yli 10 vuotta.

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

Henkilöstökulut olivat liikevaihdosta 6,3 % (5,7 %
vuonna 2020). Koulutuspäiviä ulkopuolisen tahon
järjestämissä koulutuksissa oli yhteensä 59 päivää
vuonna 2021 eli keskimäärin 2,5 päivää/henkilö (61
päivää vuonna 2020, 2,9 päivää/henkilö). Päivien
määrä jäi jonkin verran tavoitellusta 3 koulutuspäivästä/henkilö. Tähän vaikutti erityisesti edelleen koronaviruspandemia. Henkilöstölle järjestettiin vuoden aikana myös kaikille avointa asiakaspalvelu- ja
tietosuojakoulutusta.
Esimiehet käyvät henkilöstön kanssa kehityskeskusteluja erillisen suunnitelman mukaisesti. Kehityskeskustelut koskevat koko vakituista ja pidempiaikaista
määräaikaista henkilöstöä. Lisäksi kesätyöntekijöiden kanssa pyritään käymään loppukeskustelut työsuhteen päättyessä.
Vuoden 2021 henkilöstökyselyssä annetun palautteen pohjalta kehityskeskusteluprosessia päätettiin
kehittää. Kehitys koski lähinnä kehityskeskusteluprosessissa käytettävää tausta-aineistoa ja muistiinpanodokumenttia. Saadun palautteen perusteella
muistiinpanodokumentin rakennetta yksinkertaistettiin ja kysymyksiä tarkennettiin vuodelle 2022.

TYS panostaa henkilöstön
työhyvinvointiin
Henkilöstön hyvinvointia seurataan henkilöstökyselyssä useiden mittareiden perusteella. Vuoden 2020
tapaan vuotta 2021 arvioivassa henkilöstökyselyssä
kiitettävän tai hyvän arvosanan (4-5, asteikolla 1-5)
antoi työmotivaatiosta, työn arvostuksesta ja työilmapiiristä noin puolet vastaajista. Lähes kaikki vastaajat kokivat, että etätyö on toiminut työyhteisössä
hyvin tai erittäin hyvin.
Vuoden 2021 aikana toteutetun henkilöstökyselyn,
jossa henkilöstö arvioi säätiön toimintaa vuoden
2020 osalta, tulokset analysointiin henkilöstön kanssa ja kehitysehdotukset kirjattiin. Muutoksia toteutettiin kehitysehdotusten pohjalta.
Vuoden 2021 sairauspoissaoloprosentti oli 3,02 %
(2,86 % vuonna 2020). Vuonna 2021 ei tapahtunut
työtapaturmia.
Maaliskuun 2020 puolivälistä alkaen koronapandemian vuoksi valtaosa henkilöstä on työtehtävien niin
salliessa työskennellyt pääosin etätöissä.
Säätiöllä on käytössä varhaisen puuttumisen toimintamalli. Mallin tavoitteena on kiinnittää huomiota sairastuvuuteen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
ja tätä kautta vähentää poissaoloja ja parantaa yksilön ja työyhteisön hyvinvointia. Myös mahdollisiin
päihdeongelmiin kyetään mallin avulla puuttumaan
mahdollisimman varhain. Mallin avulla yritetään hakea myös vaihtoehtoja, joilla työkykyään menettänyt
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Kestävä asuminen

henkilö voi jatkaa Turun Ylioppilaskyläsäätiön palveluksessa joko omissa tehtävissään taikka muissa
työtehtävissä. Vuonna 2021 varhaisen puuttumisen
mallia tarkistettiin ja siihen tehtiin pieniä tarkennuksia ja täsmennyksiä. Vuoden 2022 aikana malli
viestitään henkilöstölle ja sitä päivitetään tarpeen
mukaan.

Kaikki ovat yhdenvertaisia

Säätiöllä on YT-toimikunta, jonka tehtävänä on lain
mukaisten yhteistoiminnan piiriin kuuluvien asioiden
käsittely. YT-toimikuntaan kuuluu puheenjohtajana
talousjohtaja sekä henkilöstön keskuudestaan vaaleilla valitsema työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Lisäksi työsuojelupäällikkö osallistuu
tarvittaessa kutsusta YT-toimikunnan kokouksiin.
Toimikunta kokoontuu säännöllisesti ja pöytäkirjat
ovat säätiön intranetissä henkilöstön luettavana.
Vuonna 2021 YT-toimikunta kokoontui neljä kertaa.

Tulospalkkauskriteerit ovat samat kullekin henkilöstöryhmälle ja koko vakituinen henkilöstö sekä koko
vuoden kokoaikaisena työskennellyt määräaikainen
henkilöstö on tulospalkkauksen piirissä edellyttäen,
että työsuhde on voimassa tulospalkkiovuoden jälkeisen maaliskuun loppuun.

Henkilöstö voi vaikuttaa säätiön toimintaan
esimerkiksi tiimi- ja koko henkilöstön
palavereissa sekä mm. aloitekanavan ja yttoimikunnan toiminnan kautta. Intranetissä
on aloitelomake, jonka kautta henkilöstö
voi jättää säätiön toimintaan liittyviä
kehitysehdotuksia ja aloitteita.
Aloitteen voi halutessaan jättää anonyymisti ja se julkaistaan koko henkilöstön nähtäväksi. Vuoden 2022
aikana tavoitteena on raportoida aloitteiden käsittely
reaaliaikaisesti henkilöstölle. Myös mahdollisuutta
aloitteiden palkkiomalliin tutkitaan.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vaaliminen on tärkeä osa TYS:n vastuullisuutta. Epäasialliselle käytökselle, työpaikkakiusaamiselle ja kaikenlaiselle syrjinnälle on nollatoleranssi. Tapauksia ei ole ilmennyt
vuoden 2021 aikana.

Vuoden 2021 aikana henkilöstön jäsenistä
koostuva työryhmä päivitti yhteiset
pelisäännöt säätiön uutta toimistoa varten.
Pelisäännöt visualisointiin ja viestittiin henkilöstölle
vuoden 2021 lopussa. Vuoden 2022 aikana pelisääntöjen toimivuutta arvioidaan uusissa toimistotiloissa
ja niitä päivitetään tarpeen mukaan. Vuoden aikana
tehdään myös suunnitelma ja kirjataan toimintamalli
sellaisten tilanteiden varalle, jos yhteisiä pelisääntöjä ei noudateta.

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

Teeman tunnusluvut
Työhön liittyvät tapaturmat

2021

2020

2019

Kuolemaan tai yli 6kk poissaoloon johtaneet tapaturmat

ei tapauksia

ei tapauksia

ei tapauksia

Muut työtapaturmat

ei tapauksia

ei tapauksia

1 kpl

1 kpl

1 kpl

ei tapauksia

Säätiön kiinteistöjen peruskorjaus- ja uudisrakennustyömailla tapahtuneet urakoitsijoiden työtapaturmat

Keskimääräiset koulutuspäivät vuodessa henkilöä kohden

2021

2020

2019

Yhteensä koulutuspäiviä 59 pv
Yhteensä koulutuspäiviä 2,5 pv / hlö

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

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

I) Sukupuoli
Naiset 3,3 pv/hlö
Miehet 1,1 pv/hlö

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

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

II) Henkilöstöryhmät
Johtoryhmä 3,0 pv/hlö
Muu henkilöstö 2,5 pv/hlö

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

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

III) Tiimit
Talouspalvelutiimi ja hallinto 5,0 pv/hlö
Asiakaspalvelutiimi 2,8 pv/hlö
Kiinteistöpalvelutiimi 1,1 pv/hlö

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

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

Kuinka monta % vakituisesta henkilöstöstä (31.12.) osallistunut
ulkopuolisen tahon järjestämiin koulutuksiin?

70 %

67 %

73 %

Säätiön järjestämät koulutukset ja kehittämispäivät

Puhejudo-koulutus (0,5 päivää)
Tietosuoja etätöissä-koulutus (0,5 päivää)

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)

Ulkopuolisten järjestämät koulutukset
(vakituinen henkilöstö 31.12.)
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Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus

Valtuuskunta (31.12.)

Hallitus (31.12.)

Johtoryhmä (31.12.)

Vakituinen henkilöstö (31.12.)
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2021

2020

2019

46 henkilöä

46 henkilöä

46 henkilöä

I) Sukupuoli
naisia 42 %
miehiä 58 %

I) Sukupuoli
naisia 42 %
miehiä 58 %

I) Sukupuoli
naisia 41 %
miehiä 59 %

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

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

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

13 henkilöä

13 henkilöä

13 henkilöä

I) Sukupuoli
naisia 46 %
miehiä 54 %

I) Sukupuoli
naisia 46 %
miehiä 54 %

I) Sukupuoli
naisia 38 %
miehiä 62 %

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

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

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

4 henkilöä

4 henkilöä

4 henkilöä

I) Sukupuoli
naisia 50 %
miehiä 50 %

I) Sukupuoli
naisia 50 %
miehiä 50 %

I) Sukupuoli
naisia 50 %
miehiä 50 %

II) Ikäryhmät
alle 30 v -%
30-50 v 25%
Yli 50 vuotta 75 %

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

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

23 henkilöä

21 henkilöä

22 henkilöä

I Sukupuoli
naisia 71 %
miehiä 29%

I) Sukupuoli
naisia 71 %
miehiä 29 %

I) Sukupuoli
naisia 68 %
miehiä 32 %

II Ikäryhmät
alle 30 v - %
30-50 vuotta 57 %
Yli 50 vuotta 43 %

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

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

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

Tyytyväiset asiakkaat

Henkilöstön antama
yleisarvosana työpaikasta

Henkilöstön antama yleisarvosana työpaikasta

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolot / pv

Sairauspoissaoloprosentti (sairauspoissaolot / kokonaistyöpäivät)

Kestävä asuminen

2021

2020

2019

4,4 (asteikolla 1-5)

3,75 (asteikolla 1-5)

4 (asteikolla 1-5)

2021

2020

2019

182 päivää

159 päivää

208 päivää

3,02 %

2,86 %

3,61 %

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

Läpinäkyvä ja
kannattava toiminta
Hyvinvoiva työyhteisö
Tyytyväiset asiakkaat

Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021 sekä vuodelle 2022

Vastuullisuus näkökulma

TYS panostaa henkilöstön
osaamisen kehittämiseen.

Kestävä asuminen

TYS panostaa henkilöstön
työhyvinvointiin

Strateginen tunnusluku:

Sisältö

Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Tavoitteet ja toimenpiteet 2022

Monipuolinen henkilöstörakenne

Henkilöstörakenteen vuosittainen raportointi.

Henkilöstörakenteen vuosittainen raportointi.

Osaamisen kehittäminen
työyhteisössä

Kehityskeskustelut, tilanne- ja arviointikeskustelut
suunnitelman mukaisesti.

Kehityskeskustelut suunnitelman mukaisesti.

Henkilöstön koulutus

Koulutuspäivät: keskimäärin 3 koulutuspäivää/hlö.

Koulutuspäivät: keskimäärin 3 koulutuspäivää/hlö.

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 viestintä henkilöstölle
ja päivitys tarvittaessa.

Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet

Aloitteiden näkyminen koko henkilöstölle aloitteen tekemisen
jälkeen.

Aloitteiden käsittelyn reaaliaikainen raportointi.
Aloitteiden palkkiomallia tutkitaan.

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 tarkastelu uudessa toimistossa, suunnitelma
ja kirjattu toimintamalli, jos pelisääntöjä ei noudateta.

Henkilöstön antama
yleisarvosana työpaikasta
Tavoite
> 85 % kiitettävä / hyvä
(4-5 asteikolla 1-5)
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TYS:llä kaikki ovat
yhdenvertaisia

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
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Uusi työ koronapandemian keskellä – TYS:llä aloitti useampi uusi työntekijä
Vuoden 2021 aika TYS:llä aloitti yhteensä kuusi uutta työntekijää. Uudessa työssä aloittaminen on aina
jännittävää ja koronapandemian vuoksi aloitus on
ollut hyvin erilainen kuin mihin monet ovat tottuneet.
Kaikkiin työkavereihin ei ole päässyt tutustumaan
heti kasvokkain, koska säätiössä töitä on tehty pääsääntöisesti etänä. Haasteista huolimatta työt ovat
kuitenkin lähteneet sujumaan mallikkaasti ja työ säätiössä tuntuu hyvältä.
Säätiön kiinteistöjohtaja Anssi Aalto, kiinteistöinsinööri
Mikko Lairolahti, kiinteistöassistentin äitiysloman sijainen Ilona Liukkunen ja controller Hannele Nousiainen
ovat kaikki aloittaneet työnsä TYS:llä vuoden 2021 aikana. Aalto huhtikuussa, Lairolahti elokuussa ja Liukkunen sekä Nousiainen lokakuussa. Kaikki mainitsevat näkyvimmäksi uuden työn aloittamisessa havaitsemansa seikaksi sen, ettei kaikkia uusia työkavereita tai
yhteistyökumppaneita päässyt tapaamaan heti livenä.
Teams on kuitenkin mahdollistanut ihmisten tapaamisen
virtuaalisesti etänä.

”Olihan se erilaista aloittaa, kun etätyösuositus
oli voimassa. Uudet työkaverit tapasin
vaiheittain ja pääasiassa tapasimme Teamsin
välityksellä. Mutta en kokenut, että se olisi
ollut huonoa. Totuin aika nopeasti siihen ja
kuitenkin Teamsin välityksellä pystyi olemaan
jatkuvassakin yhteydenpidossa tarpeen
mukaan”, kertoo Nousiainen.
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”Kyllä se on vaikuttanut paljonkin. Uusien yhteistyökumppaneiden kanssa on juteltu Teamsissa ja puhelimessa,
mutta kaikkien kanssa ei olla vieläkään nähty kasvokkain. Kohdekäyntejä on ollut vähemmän ja etänä on osa
työtehtävistä tullut hoidettua. Onneksi työkalut taipuvat
nykyään paremmin tämänkaltaiseen toimintaan”, toteaa
Lairolahti.

Perehdytys sujunut pandemiasta huolimatta
kohtuullisen hyvin
Perehdytys hoitui kaikkien mielestä kohtuullisen hyvin.
Osalla kuitenkin edeltäjä oli jo ehtinyt poistua talosta
työn alkaessa, jolloin tarkentavat kysymykset ja lisätiedot jäivät saamatta.
”Olin säätiön eläkkeelle jääneen kiinteistöjohtaja Ismo
Aaltosen kanssa yhtä aikaa töissä neljä viikkoa, mikä oli
perehdytyksen kannalta hieno juttu. Viestikapula vaihtui
sujuvasti välillämme ja pystyin kysymään Ismolta lisätietoja, jos jokin asia jäi epäselväksi”, kuvaa Aalto.
”Teen äitiysloman sijaisuutta ja edeltäjäni oli jo jäänyt
pois töistä, kun aloitin työt säätiöllä. Mielestäni olisi ollut hyvä työskennellä edeltäjäni kanssa samaan aikaan.
Uskon, että olisin nopeammin sisäistänyt, miten eri järjestelmiä käytetään. Olen saanut paljon apua työkavereilta, mutta paljon olen joutunut myös opettelemaan
itse”, kertoo Liukkunen.

Hyvinvoiva työyhteisö

Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen
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Säätiö mieleinen työpaikka
Kaikki ovat yksimielisiä myös siitä, että pandemia ei
vaikuttanut uusien työkavereiden vastaanottoon, eikä
koronapandemia ole vaikuttanut työporukkaan mukaan pääsemisessä. Myös säätiö työpaikkana tuntuu
oikealta.
”Meillä on mukava porukka ja tunnelmat uudesta
työstä ovat hyvät. Minut on otettu lämpimästi vastaan ja kaikkien kanssa on ollut mukava tehdä töitä”,
kehuu Aalto.

Anssi Aalto aloitti säätiön uutena kiinteistöjohtajana
huhtikuun 2021 alussa. Aalto johtaa säätiön kiinteistöpalvelutiimiä, joka vastaa säätiön uudisrakennusprojekteista
sekä huolehtii säätiön olemassa olevan kiinteistökannan
huollosta ja kunnossapidosta.
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”Minulla on hyvät tunnelmat uudesta työpaikastani! Motivaationi on todella korkealla uutta työtä kohtaan ja koen, että työtehtäväni ovat monipuolisia ja
tarpeeksi haastavia. Työkaverit ovat ottaneet minut
hyvin vastaan ja koen oloni todella tervetulleeksi. Toivon, että sijaisuuden jälkeen saisin jatkaa töitä Turun
Ylioppilaskyläsäätiöllä”, toivoo Liukkunen.

”Minut otettiin hyvin vastaan ja olen saanut positiivista palautetta. Olen erittäin tyytyväinen, jotta pääsin
tänne tähän porukkaan mukaan. Työtehtävät ovat
haasteellisia ja onnistumiset ovat palkitsevia”, kertoo
Lairolahti.

”Olen viihtynyt mainiosti. Aloittaessani vastaanotto oli
tosi lämmin ja heti otettiin porukkaan mukaan. Työkaverit ovat kivoja ja mikä mielestäni on mahtavaa,
on kaikkien avuliaisuus. Aina on joku, jolta voi kysyä.
Uutena työntekijänä se tuntuu hyvältä. Työtehtävät
ovat olleet monipuolisia ja paljon tullut uutta ja mielenkiintoista asiaa”, summaa Nousiainen.

Ilona Liukkunen aloitti säätiössä kiinteistöassistentin
äitiysloman sijaisena lokakuun alussa 2021. Liukkusen
tehtäviin kuuluu autopaikkojen ja saunavuorojen hallinta,
kiinteistötiedotteiden kirjaus asukkaille, laskujen tarkastus sekä jätehuoltoasioiden hoito.

Kiinteistöinsinööri Mikko Lairolahti aloitti säätiön palveluksessa elokuun 2021 alussa. Lairolahden tehtäviin kuuluu säätiön kaikkien kiinteistöjen teknisten järjestelmien
toimivuuden valvonta sekä sähkö- ja putkityöpuitesopimusten lisäksi tarvittavien toimenpiteiden ja korjausten
tilaus ja suunnittelun sekä toteutuksen valvonta.

Controller Hannele Nousiainen aloitti säätiön palveluksessa lokakuun 2021 alussa. Nousiaisen työtehtäviin kuuluu
sisäisen laskennan tehtäviä, asukastoimikuntien määrärahojen seuranta ja maksatus, kuukausittainen asuntojen
vajaakäyttölaskelma, tilastojen ja vuositietojen päivitys eri
tahoille sekä budjetointiprosessi ja kiinnitysten hallinta.

Hyvinvoiva työyhteisö

Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

Palvelulupaukset asiakkaille
Asunnon hakijalle

Tyytyväiset asiakkaat
Kolmas tunnistettu vastuullisuusteema ”Tyytyväiset asiakkaat” käsittää asiakkaisiin liittyvät näkökulmat: asiakaspalvelun ja palvelulupaukset, viestinnän, asuntojen viihtyisyyden ja laadukkuuden sekä yhteisöllisyyden. Strategiassa tätä seurataan palvelulupausten avulla. Säätiön palvelulupaukset
julkistettiin vuonna 2018.

6 349
asukasta

Asukkaalle

Poismuuttajalle

–

haemme yhdessä sinulle sopivan asunnon

–

–

–

kun haet asuntoa, vastaamme
yhteydenottoosi viimeistään seuraavana
työpäivänä

vastaamme yhteydenottoosi viimeistään
seuraavana työpäivänä

voit jatkaa asumista vielä vuoden
valmistumisesi jälkeen

–

palvelemme sinua henkilökohtaisesti:
asiakaspalvelussa, chatissa, somessa,
puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla
ja asukassivujen kautta

–

palautamme vakuusmaksun kuukauden
kuluessa sopimuksen päättymisestä,
mikäli ei ole selvitettävää

–

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

–

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

4 927
vuokrattavaa huoneistoa

keskimäärin asukkaana per kuukausi

1 473
kansainvälistä tutkinto- ja vaihtoopiskelijaa, noin sadasta eri maasta

6 042

asunnon hakijaa

Vuoden 2021 asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksissa asiakkaiden
tyytyväisyys säätiöön oli 4,05
tavoitteen ollessa >4
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747
hakemusta Tyyssijan
186:een uuteen asuntoon

2870
uutta vuokrasopimusta,
sis. sisäiset siirrot
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TYS on sitoutunut asiakaslähtöiseen palveluun ja annettuihin palvelulupauksiin
Päämääränä on tavoittaa potentiaaliset asukkaat, tuntea asiakkaiden tarpeet, vastata kysyntään sopivilla
asunnoilla ja olla opiskelijan ensimmäinen valinta.
Vuonna 2021 säätiön asuntoja haki kaikkiaan 6042 opiskelijaa/opiskelijaperhettä (5556 vuonna 2020) ja uusia
vuokrasopimuksia tehtiin 2870 (2923 vuonna 2020) sisältäen sisäiset siirrot. Tyyssijan asuntohaku käynnistyi
lokakuussa ja hakemuksia kohteen 186 asuntoon saapui yhteensä 747 kappaletta.
Säätiöllä oli toimintavuoden päättyessä vuokrattavana
4927 huoneistoa (4903 vuonna 2020), joissa oli tilaa
yhteensä 6955 asukkaalle (6980 vuonna 2020). Kokonaismäärään sisältyy 138 nuorisoasuntopaikkaa.
Kuunsillan peruskorjaus F-X-portaiden osalta valmistui
syyslukukauden alkuun. Vuokrattavana olevista asuntopaikoista 56 % oli yhden hengen asunnoissa eli yksiöissä tai soluhuoneissa ja 44 % perheasunnoissa. Säätiön
asunnoissa asui vuoden lopussa 6349 henkilöä (6297
vuonna 2020).
Vuonna 2021 säätiöllä asui kuukausittain keskimäärin
1473 (1347 vuonna 2020) kansainvälistä tutkinto- ja
vaihto-opiskelijaa noin sadasta eri maasta.

kokemuksen mittaamisen kehitystyö jatkui. Asukastyytyväisyyttä mitattiin kuukausitasolla siten, että kysely
lähti 1/12-osalle kohteen asukkaista. Näin saatiin ympärivuotisesti tietoa kaikkien kohteiden osalta, mutta
kukin asukas osallistui kyselyyn vain kerran. Palautetta
ja kehitysehdotuksia tarkasteltiin kuukausittain asiakas- ja kiinteistöpalvelutiimin toimesta. Lisäksi jatkettiin
asukaskokemuksen mittaamista sisään- ja poismuuton
sekä huoltokäyntien osalta.

Vuoden 2021 asiakastyytyväisyyskyselyn
tuloksissa asiakkaiden tyytyväisyys säätiöön
oli 4,05 tavoitteen ollessa >4. Mielikuva TYS:n
asuntojen kunnosta ja laatutasosta oli 3,98
tavoitteen ollessa 4 ja vastaajien halukkuus
suositella TYS:n asuntoa kaverille 97,3 %,
tavoitteen ollessa >98 %.
Vuoden 2022 tavoitemittarit ovat samat kuin vuonna
2021. Asiakaskyselyn palautteista ja niiden pohjalta tehdyistä toimenpiteistä viestittiin asukkaille vuoden aikana
mm. säätiön verkkosivuilla.

Asiakastyytyväisyyttä on seurattu sekä vuosittaisella
laajalla asiakastyytyväisyystutkimuksella että kuukausittaisella poismuuttokyselyllä. Vuonna 2021 asiakas-
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Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen
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Asiakastyytyväisyyden kehittämistä
jatketaan tekemällä vuoden 2022
alusta kyselyt kohdekohtaisesti. Tällöin
asukkaita on helpompi muistuttaa kyselyyn
vastaamisesta. Tiimit käyvät vastaukset
ja kehitysehdotukset läpi sisäisesti ja
palveluntuottajien kanssa. Tämän jälkeen
jokaisen kohteen asukkaat saavat koosteen,
jossa kerrotaan, mihin toimenpiteisiin on
ryhdytty palautteen pohjalta.
Keskimääräinen asumisaika vuonna 2021 oli 2,2
vuotta tavoitteen ollessa yli 2 vuotta. Vaihtuvuus oli
tavoitellusti aiempien vuosien tasolla. Vaihtuvuudessa on huomioitu mahdolliset peruskorjausten vuoksi irtisanomiset. Asumisaika ja vaihtuvuus kertovat
TYS:n asuntokannan vastaavan opiskelija-asukkaiden toiveita.

Vuonna 2021 63,1 % tarjouksista johti sopimukseen
tavoitteen ollessa vähintään 50 %, 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. Asukasvalinta perustuu ARA:n asukasvalintaohjeisiin. Vuoden 2021 aikana asukasvalintaperusteet, ARA:n määrittämät valintakriteerit mukaan lukien, kirjoitettiin auki säätiön verkkosivuille. Vuoden
2022 aikana valintaperusteiden viestintää jatketaan
ja viestinnässä nostetaan esille myös asukaskunnan
moninaisuutta.

TYS viestii asukkaille ennakoivasti, oikea-aikaisesti ja viestintä on
sisällöltään täsmällistä
TYS:lle on tärkeää viestiä asiakkaille ennakoivasti ja
oikea-aikaisesti. Tämä edellyttää koko henkilöstön
sitouttamista asiakasviestintään ja ymmärryksen
lisäämistä viestinnän oikea-aikaisuuden tarpeellisuudesta ja koko viestintäprosessista. Tiedon täytyy kulkea sisäisesti, jotta asiakasviestinnän oikeaaikaisuus voi toteutua. Viestinnän sisältöön kiinnitetään riittävää huomiota, jotta sisältö on täsmällistä
ja selkeää, ymmärrettävää ja vastaa asiakkaan tarpeeseen.

Vuonna 2021 lanseerattiin
säätiön ensimmäinen asukkaille
suunnattu viestintäkysely. Kyselyyn
kokonaisuudessaan vastasi yhteensä
901 säätiön asukasta eli noin 14 %
asukaskunnasta.
Kyselyssä asukkaat arvioivat säätiön asukasviestintäkanavien toimivuutta ja sisältöjä. Kyselyn kehittämistä jatketaan vuonna 2022.
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Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen

Viestinnän vuosikelloa seurattiin kuukausittaisissa
viestintätiimeissä ja vuosikelloa päivitettiin tarpeen
mukaan. Vuoden aikana käyttöön otettiin robotiikkaa asiakkaille lähtevissä vakioviesteissä. Automaattiviestein voidaan huolehtia siitä, että asiakas
saa tarvitsemansa tiedon sopimuskauden aikana.
Tarkoituksena parantaa asiakaskokemusta tarjoamalla asukkaille proaktiivisesti informaatiota. Tulevaisuudessa automaattiviestien kehittämistä jatketaan ja niitä lisätään tarpeen mukaan. Asukasviestinnän toimintaohje päivitettiin ja se viestittiin sisäisesti.
Vuonna 2021 asukkaita ja henkilöstöä informoitiin
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.
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TYS tarjoaa viihtyisiä ja laadukkaita asuntoja
Viihtyisät ja laadukkaat asunnot -tavoite edellyttää muun
muassa ylläpidon laadun seurantaa sekä panostuksia asuntojen korjaustoimintaan ja asukkaiden ehdotusten huomioimiseen korjaustoiminnassa.
Peruskorjausten lisäksi asuntoja korjataan ja kunnostetaan
tarpeen mukaan esimerkiksi vuokralaisten vaihtuessa.

Vuonna 2021 säätiö toteutti asuntokohteissaan
huoneistoremontteja budjetin mukaisesti 0,81 €/
as-m²/kk. Vuonna 2022 huoneistoremontteihin on
budjetoitu 0,76 €/as-m²/kk.
Asumisen ongelmatilanteiden ratkaisua eli vikailmoitusten
ratkaisemista seurataan. Vuonna 2021 säätiön kiinteistöhuollon vikailmoitusten toteutunut vasteaika oli keskimäärin 8,6 pv (vuonna 2020 4,8 pv), kiinteistöhuollon sopimuksessa määritellyn tavoitteen ollessa 3 vrk. Tämä johtui
toisaalta koronapandemiasta, jonka vuoksi käytännössä
kaikki asuntokäynnit oli sovittu asukkaan kanssa erikseen,
mikä pidentää läpimenoaikaa. Lisäksi joulukuun 2020 alusta aloittaneen uuden kiinteistöhuollon kumppanin mukaantulo pidensi vasteaikoja, sillä kumppaneiden säätiön järjestelmiin ja toimintatapoihin kouluttaminen on vienyt aikaa.

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

Lisäksi kumppanin sijaisjärjestelyt ja sijaisten kouluttaminen kasvatti myös läpimenoaikaa pandemia-aikana sairastumisten ja pienioireisen poissaolokäytännön vuoksi.
Palveluntuottajan henkilöstön vaihtuvuus oli sopimuksen
alkuaikana korkea ja nosti sinällään vasteaikaa.
Asukkaat antoivat asunnossa tehdyn huoltokäynnin jälkeen
saamissaan tekstiviesteissä säätiön kiinteistöhuollolle arvosanaksi 8,19 (vuonna 2020 8,94), tavoitteen ollessa >9.
Vuodelle 2022 tavoitteeksi on asetettu >8. Kiinteistöhuollon
vikailmoitusten vasteaikaa ja asiakastyytyväisyyttä kehitetään yhteistyössä siitä vastaavan kumppanin kanssa.
Asukastoimikunnilta kerätään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä esityksiä korjauksista. Vuonna 2021 yksi
asukastoimikunta jätti vuoden 2022 talousarviosta lausunnon, jossa toivottiin pyörätelineitä ja pyörävarastoihin kattokoukkuja. Asukkailta tulevia korjaustarpeita tulee esille
myös vikailmoitusten kautta, mutta näitä ei tällä hetkellä ole
mahdollista tilastoida.

Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen
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TYS tarjoaa asukkaille mahdollisuuden yhteisöllisyyteen
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, kerhohuoneet ja saunat. Näiden kehittämiseen panostetaan ja tilojen monikäyttöisyyttä lisätään tulevien vuosien aikana
pandemiatilanteen salliessa mm. hankkimalla pelikonsoleita yhteiskeittiöihin.

Asukastoimintaa toteutetaan sekä
asukastoimikuntien, asukastoimikuntien
neuvottelukunnan, että TYS:n järjestämien
tapahtumien muodossa. Asukastoimikunnat
järjestivät mm. erilaisia tapahtumia ja
huolehtivat asuntokohteen lainatavaroista.
Valtaosassa säätiön asuntokohteista on toimiva asukastoimikunta ja TYS järjestää tarpeen mukaan asukaskokouksen kohteissa, joissa toimivaa asukastoimikuntaa
ei ole. Esimerkiksi vuonna 2022 asukaskokous asukastoimikunnan perustamiseksi tullaan järjestämään uudessa Tyyssijan asuntokohteessa. Vuoden 2022 aikana
myös asukastoiminnan kannustinjärjestelmää tutkitaan.

31

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta

Koronapandemia hankaloitti yhteisöllisyyden toteuttamista säätiön asuntokohteissa vuonna 2021. Pandemian vuoksi vuodelle 2021 suunniteltuja yhteisöllisten
tilojen kehittämistoimenpiteitä ei kokonaisuudessaan
voitu toteuttaa. Varsinais-Suomessa voimassa olleet
kokoontumisrajoitukset ovat rajoittaneet tilojen käyttöä, minkä vuoksi Yo-kylä lännen yhteiskeittiöiden ja
Pilvilinnan pesulan varustelu- ja viihtyvyysmuutokset
sekä yhteistilojen varauskäytäntöjen kehittäminen ja
yhtenäistäminen siirrettiin vuodelle 2022.
Vuoden aikana Tyyssijan asukasyhteistoimintatilan
käyttöä ja varustusta suunniteltiin yhdessä asukkaiden kanssa. Projekti valmistuu alkuvuodesta 2022, kun
yhteiskäyttötila avataan alueen asukkaiden käyttöön.
Vuonna 2022 tilan suunnittelua jatketaan ja kaikkien
asukastilojen osalta pohditaan tapoja, joilla kaikki asuntokohteiden asukkaat voisivat vaikuttaa oman kohteensa kerhotilan varusteluun. Lisäksi vuoden aikana järjestettiin kaksi asiakkaiden osallistamiseen tähtäävää
normaalin toiminnan ja asukasdemokratian ulkopuolista tapahtumaa. Toinen tapahtuma koski RESPONSE-hanketta ja toinen Tyyssijan yhteistilan suunnittelua.

Hyvinvoiva työyhteisö

Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen
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Teeman tunnusluvut
Palvelulupausten toteutuminen/vastausajat

2021

2020

2019

Huoneistoremonttien määrä

2021

2020

2019

Vastausaika hakijalle viimeistään seuraavana työpäivänä

96,1 %

99,2 %

94,2 %

Huoneistoremontit € / as-m² / kk

0,81 €/as-²/kk

1,0 € / as-² / kk

1,7 € / as-m² / kk

Vastausaika asukkaalle viimeistään seuraavana
työpäivänä

96,1 %

99,2 %

94,2 %

Tarjous uudelle hakijalle kolmen kuukauden kuluttua, jos hakija ei ole rajannut hakutoiveita

100 %

100 %

100,0 %

Asukastoimikuntien toiminta

2021

2020

2019

100,0 %

Asukastoimikunnista käyttänyt
määrärahoja

13/18 asukastoimikunnasta eli 72%

12/18 asukastoimikunnasta eli 67%

17/19 asukastoimikunnasta eli 84 %

Asukastoimintaan käytetty
rahamäärä yht. ja € / asukas

40 598,45 €
keskimäärin 6,4 € /
asukas

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

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

Vakuuden palautus kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä mikäli ei ole selvitettävää

100 %

Asiakaslähtöinen palvelu
Tarjouksen hyväksymisprosentti
Keskimääräinen asumisaika
Vaihtuvuus

Vikailmoitusten käsittely
Vikailmoitusten määrä (kiinteistöhuolto)

2021

2020

2019

63 %

60,2 %

65 %

2v 2kk

2v 3kk

2v 2kk

39 %

46 %

42 %

2021

2020

2019

8796 kpl

8696 kpl

8870 kpl

8,6 pv *

Vikailmoitusten vasteaika (kiinteistöhuolto)

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta

4,8 pv *

*koronan vuoksi käytännössä kaikki käynnit sovittu asukkaan
kanssa erikseen, mikä pidentää läpimenoaikaa. Lisäksi joulukuussa
2020 aloittaneen uuden kiinteistöhuollon kumppanin mukaantulo
pidentänyt vastaikojakumppanin mukaantulo pidentänyt vasteaikoja,
sillä kumppanein säätiön järjestelmiin ja toimintatapoihin
kouluttaminen on vienyt aikaa.

* koronan vuoksi käytännössä
kaikki käynnit sovittu asukkaan
kanssa erikseen, mikä pidentää
läpimenoaikaa.

2,6 pv

8,19

8,94

ei seurattu

Asiakastyytyväisyys vikailmoituksen
ratkaisemisen jälkeen (kiinteistöhuolto)
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Läpinäkyvä ja
kannattava toiminta
Hyvinvoiva työyhteisö

Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021 sekä vuodelle 2022
Vastuullisuus näkökulma

TYS on sitoutunut asiakaslähtöiseen
palveluun ja annettuihin palvelulupauksiin.

Sisältö

Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Tavoitteet ja toimenpiteet 2022

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.

Asukkaiden viestintäkyselyn lanseeraus.

Viestintäkyselyn kehittäminen edellisen vuoden kyselystä saadun palautteen perusteella

Viestinnän vuosikellon toteutumisen seuranta.

Viestinnän vuosikellon toteutumisen seuranta

Automaattiviestien lisääminen Tampuuriin.

Automaattiviestien päivitys tarvittaessa Tampuuriin.

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

Toimintaohje asukasviestinnästä, päivitys ja viestintä tarvittaessa.

Ylläpidon laatu, ongelmatilanteiden ratkaisu,
vikailmoitukset

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

Kiinteistöhuollon vikailmoitusten vasteaika 2 vrk, tyytyväisyys kiinteistöhuoltoon
huoltokäynnin jälkeen > 8. Kumppanin kanssa jatketaan toiminnan kehittämistä.

Asuntojen korjaustoiminta

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

Huoneistoremonttien määrä vuosittaisen budjetin mukaisesti vuonna 2022
0,76 € /as-m²/kk

Asukaslähtöiset korjaukset

Asukaslähtöiset korjaukset, kerätään budjetin valmistelun yhteydessä ehdotukset
asukastoimikunnilta.

Vikailmoitusten kautta tulevien korjaustarpeiden seuranta.
Asukastoimikuntien korjaustoiveiden keräämisen ja käsittelyn kehittäminen.

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. Asukastoiminnan kannustinjärjestelmän tutkiminen.

Yhteisölliset tilat

PANDEMIA-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.

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

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.

Tyytyväiset asiakkaat
Kestävä asuminen

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

Strateginen tunnusluku:

Palvelulupaukset

TYS tarjoaa viihtyisiä ja
laadukkaita asuntoja.

Tavoite palvelulupausten
toteutuminen vähintään 97%

TYS tarjoaa asukkaille
mahdollisuuden yhteisöllisyyteen.
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Asukkaat otettiin mukaan Tyyssijan yhteistilan suunnitteluun
Tyyssijaan valmistuu kevään 2022 aikana Ylioppilaskylän asukkaiden käyttöön uusi yhteiskäyttötila.
Vuoden 2021 aikana tilan suunnittelua tehtiin monella tapaa asukkaiden kanssa. Uuden tilan toivotaan
olevan monikäyttöinen ja tarjoavan asukkaille mahdollisuuden myös yhteisöllisyyteen.
Ajatus ei vain Tyyssijan, vaan koko Ylioppilaskylän eli Aitiopaikan, Ikituurin, Nummenrannan, Tyyssijan, Yo-kylä
idän ja Yo-kylä lännen asukkaiden yhteisestä olohuoneesta syntyi rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Asukkaille haluttiin luoda tila, joka ei ole varattava, ja jossa
he voisivat vapaasti tavata toisiaan.
Tilan suunnittelussa haluttiin ottaa laajasti myös asukkaiden mielipide ja tarpeet huomioon. Valmistelutyö
aloitettiin kaikille alueen asukkaille helmi-maaliskuussa
2021 toteutetulla kyselyllä. Tilan valmistelutyöstä vastannut TYS:n rakennuttajapäällikkö Johanna Salminen
kertoo kyselyn antaneen loistavan pohjan tilan toimintojen suunnittelulle.
”Kyselyyn vastasi ilahduttavan moni, yhteensä 644 asukasta eli noin 16 % kyselyn saaneista. Kyselyn kautta
saimme hyvin selville, millaisia asioita asukkaat haluaisivat tilassa tehdä”, kertoo Salminen.
Kyselyn perusteella haarukoitiin toimintoja, joita asukkaat erityisesti toivoivat tilaan. Suunnittelussa otetiin
myös kiertotalous huomioon.
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”Asukkaat toivovat tilaan esimerkiksi mahdollisuutta
opiskella pienellä porukalla, mutta toiveena oli myös
mahdollisuus järjestää elokuvailtoja ja kohdata muita
opiskelijoita rennossa ympäristössä. Nämä kaikki toiminnot ja paljon muuta tilaan saadaan. Kalustuksessa
pystyttiin käyttämään myös osittain kierrätettyjä kalusteita”, kuvaa Salminen.

Yhteistyöryhmässä asukkaiden osaaminen esiin
Kyselyn yhteydessä ja sähköpostitse etsittiin myös
kiinnostuneita asukkaita tilan suunnittelutyöryhmään.
Kiinnostuneista kootun kuuden asukkaan sekä Salmisen ja TYS:n asiakkuus- ja viestintäjohtaja Pirjo
Lipponen-Vaitomaan muodostaman ryhmän kesken tilan
suunnittelua jatkettiin vuoden 2021 aikana yhteensä
neljässä yhteisessä tapaamisessa. Mukana ryhmässä
olivat Yo-kylä idän asukas Alexandra Anton sekä Nummenrannan asukas Mahdi Moghaddam.

”Olen aiemmin opiskellut sisustussuunnittelua,
mutta en ole koskaan käyttänyt osaamistani.
Halusinkin nähdä, miten voisin hyödyntää
osaamistani suunnitteluprojektissa”, kertoo
Anton.
Myös Moghaddam kertoo ryhmään ilmoittautumisen
kummunneen kiinnostuksesta sisustussuunnittelua
kohtaan.

Hyvinvoiva työyhteisö

Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen
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”Olen vapaa-aikanani tehnyt sisustussuunnittelua ja halusin jakaa näkökulmani alueen asukkaana projektiin”, hän
kertoo.

Kysely toimi suunnittelun pohjana
Yhteistyöryhmän tapaamisissa käytiin läpi mahdollisia
tilan väri-, ja materiaalivalintoja sekä eri toimintojen
sijoittelua. Suunnittelun pohjana käytettiin TYS:n asukkaille
toteuttamaa kyselyä, joka saa kiitosta sekä Moghaddamilta
että Antonilta.

”Mielestäni TYS oli lähestynyt tilan suunnittelua
järkevästi, kun työ oli aloitettu koko yhteisölle
toteutetulla kyselyllä. Ryhmän työssä ei ollut
kyse sen jäsenten henkilökohtaisista toiveista,
vaan keskustelun pohjalla oli kyselystä saadut
tulokset”, kuvaa Moghaddam.
”Tämä heijasteli hyvin sisustussuunnittelun todellisuutta.
Sisustussuunnittelijat eivät tee mitä itse haluavat, vaan mitä asiakas haluaa. Oli hienoa, että tilan tulevilta käyttäjiltä
kysyttiin mielipidettä” lisää Anton.

”Toivon, että tilasta tulee yhteisön sydän, ja että
se herää eloon. Koronapandemian vuoksi moni
on viettänyt kotona paljon aikaa ja kohtaamiset
ovat jääneet vähemmälle. Toivon, että asukkaat
ottavat tilan käyttöön, tulevat tapaamaan toisiaan,
järjestävät tapahtumia ja muokkaavat tilaa
edelleen itselleen sopivaksi”, toteaa Anton.
”Toivon myös, että tämä tila parantaa asukkaiden mielenterveyttä. Yhteinen tila mahdollistaa asukkaiden kohtaamisen, mutta kohtaamisympäristölläkin, väreillä, kalusteilla ja
tunnelmalla on väliä”, lisää Moghaddam.
Myös yhteistilan sääntöjä muodostettaessa kuunnellaan
asukkaita, sillä asukastoimikuntien neuvottelukunta muodostaa tilalle omat säännöt. Tilan käyttöönoton jälkeen
asukkailta kysytään lisäksi käyttökokemuksia ja tarpeen
mukaan tilaa jatkokehitetään.
”Asukkaiden kokemus ja toiveet ovat koko projektin ajan olleet keskiössä. Yhteistilan tultua käyttöön haluamme kuulla,
miten tila vastaa asukkaiden tarpeita ja tulisiko siihen tehdä
muutoksia”, toteaa Salminen.

Toiveissa asukkaiden hyvinvointia parantava tila
Sekä Anton, että Moghaddam odottavat mielenkiinnolla tilan valmistumista. Toiveissa on myös, että asukkaat ottavat
tilan omakseen ja se parantaa heidän hyvinvointiaan.

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen
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Kestävä asuminen
Vastuullisuusteema ”Kestävä asuminen” käsittää ympäristönäkökulmiin liittyvät asiat: asumisen energian- ja vedenkulutuksen ja energiankulutuksen
päästöt, jätehuollon, kestävän kehityksen investoinnit sekä asumisen viihtyisyys- ja turvallisuusnäkökulmat. Kestävän asumisen strateginen mittari
on asumisen hiilijalanjälki, mikä perustuu säätiön kiinteistöjen energiankulutukseen sekä päästökompensoituun jätehuoltoon. Säätiöllä on strategiaan
kirjattuna tavoitteena olla hiilineutraali vuonna 2029.

Kiinteistöjen hoitokulut 2021

1,58 M€ talousarviossa
arvioitua vähemmän

7,49 € / m²/ kk

noin 17,02 M€

Kiinteistöhuolto ja rakennushankkeet
Vuonna 2021 kiinteistöjen hoitokulut (sisältäen asunnot ja
muut tilat) olivat yhteensä noin 17,02 M€ eli 7,49 €/m²/kk
(vuonna 2020 noin 16,5 M€, 7,5 €/m²/kk). Kaiken kaikkiaan
kiinteistöjen hoitokulut toteutuivat noin 1,58 M€ talousarviossa arvioitua pienempinä.
Kiinteistöhuollosta vastaa Arkea Oy ja viherpalveluista
Infraroad Oy. Poikkeuksena Iltakajon kiinteistöhuollosta
vastaa Akseli Kiinteistöpalvelut Oy ja Auringonnousussa
Haritun Huolto Oy. Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi.
Putkitöiden puitesopimuksen ensisijaisena yhteistyökumppanina jatkoi Arkea Oy ja sähkötöiden puitesopimuksen
osalta Paraisten Valo Oy. Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi.
Yksittäiset huoneistoremontit suorittaa NCC Rakennus Oy,
jonka kanssa on tehty toistaiseksi voimassa oleva sopimus
1.9.2017. NCC Rakennus Oy:n sopimus sisältää myös huoneistoremonttien yhteydessä suoritettavat LVIS-työt.
Korjauskulujen budjetti oli 5,69 M€, josta asuntojen korjausten osuus on 1,73 M€. Korjauskulujen budjetoinnissa
on huomioitu säätiön tulorahoituksella tehtävien jaksottaisten korjausten suunnitelma. Jaksottaisten korjausten
toteumaa seurataan tilikauden aikana.
Säätiön bruttoinvestoinnit vuonna 2021 olivat 16,1 M€ (18,6
M€ vuonna 2020), josta suurin osa (10,9 M€) oli Tyyssijan
uudisrakentamista, Kuunsillan A-E portaiden peruskorjausta (4,3 M€) sekä Kylänkulman maapohja-, maankäyttö- ja
suunnittelukustannuksia (0,56 M€).
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Tyyssijan uudiskohteen rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa 2020 ja urakka valmistui joulukuussa 2021. Hankkeen
pääsuunnittelijana toimi SIGGE Arkkitehdit Oy, rakennesuunnittelijana A-insinöörit Suunnittelu Oy, LVIA-suunnittelijana LVI-Soisalo Oy ja sähkösuunnittelijana Karawatski
Oy. Projektin kosteuskoordinaattorina toimi Sitowise Oy.
Tyyssijan ensimmäiseen kerrokseen sijoittuviin liiketiloihin
sijoittui TYS:n toimiston lisäksi K-Market Ylioppilaskylä,
Arkean opiskelijaravintola sekä Campus Sportin kuntosali.
Uudiskohde Kylänkulman kaavoitukseen liittyvää suunnittelua jatkettiin vuonna 2021. Pääsuunnittelijana toimii
arkkitehtikilpailun voittanut Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy.
Kohteen suunnittelu on toteutettu arkkitehtikilpailun voittaneeseen ehdotukseen perustuen.
Kuunsillan F-X porraskäytävien 48 asuntoon tehtiin perusparannus, joista 26 asuntoon tehtiin huoneistojakomuutos. Kaikkien F-X porraskäytävien asuntojen ikkunat
uusittiin ja julkisivut kunnostettiin. Perusparannuksen yhteydessä urakkakohteena olevat soluasunnot muutettiin
yksiöiksi ja perheasunnoiksi, sekä huoneistopohjaltaan
ennalleen jäävät perheasunnot kunnostettiin. Lisäksi päiväkotirakennuksen julkisivut kunnostettiin. Urakka alkoi
huhtikuussa 2021 ja valmistui huoneistokorjausten osalta heinä-syyskuussa 2021. Ulkopuoliset työt valmistuivat
lokakuussa 2021.

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

Merkittävimmät korjauskohteet ja rakennushankkeet vuonna 2021

Yo-kylä lännessä tehtiin julkisivujen
korjauksia 11 talossa vuonna 2021 (0,25 M€)

2021

Nummenrannassa uusittiin julkisivujen
elementtisaumat kahdeksassa talossa
vuonna 2021 (0,15 M€).

Tyyssijan rakennusprojekti valmistui

Kuunsillan perusparannus valmistui

2022

Avaimet ja lukot uusittiin Auranhelmessä,
Tavastissa ja Yo-kylä 4 korttelissa (0,16 M€).

Yo-kylä 13 B:n perustusten vahvistus
vaiheen I osalta (0,19 M€). Samassa
yhteydessä uusittiin tonttiviemäreitä.

Pilvilinnan Emmauksenkatu 7:n
talojen ikkunoiden uusiminen
(170 135,93 € vuonna 2021).
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Kuva: Jonne Lindholm,
A-Insinöörit

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

Säätiön ostamasta sähköstä
100 % tuotettu uusiutuvin
energianlähtein
Säätiön ostamasta kaukolämmöstä
75 % tuotettu uusiutuvin
energianlähtein.

4515 t CO2-ekv
Säätiön oman toiminnan
hiilijalanjälki

Jätehuollon hiilijalanjälki

31,42

Sähköenergian kulutus

CO2-ekv. tonnia

Asuntojen
kokonaisvedenkulutus

55,5 kWh / m

2

304 399 m3

41 304 MWh
Kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus

Jätehuolto (Auringonnousua
ja Iltakajoa lukuun ottamatta)
on toteutettu hiilineutraalisti
eli jätehuollon päästöt on
kompensoitu

Vedenkulutus
asukasta kohden

171,2 kWh/m

2

144 litraa / vrk
Lämpöenergian kulutus

TYS pyrkii osaltaan pienentämään asumisen energiankulutusta ja
hiilijalanjälkeä, ja on hiilineutraali vuonna 2029
Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi TYS:n keskeisistä vastuullisuustavoitteista. Kiinteistöjen päästöistä
suuri osa johtuu energiankulutuksesta ja jätteistä.
TYS pyrkii pienentämään kiinteistöjensä energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä ja lisäämään uusiutuvan
energian käyttöä. Myös asukkaiden opastamisella on
tärkeä merkitys asumisen arjen vastuullisissa teoissa. Kannustaminen energian- ja vedensäästöön sekä
jätteiden lajitteluun on osa TYS:n jatkuvaa viestintää.

Säätiön oman toiminnan hiilijalanjälki
vuonna 2021 oli 4515 t CO2-ekv (vuonna
2020 4150 t CO2-ekv). Hiilijalanjälki on
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laskettu sekä vuodelta 2021, että vuodelta
2020 yhteistyössä Sitowise Oy:n kanssa
ja se laskettiin tunnettua ja laajasti
käytettyä TheGreenhouseGasProtocol,
A CorporateAc-counting and Reporting
Standard –ohjetta (GHG Protocol)
noudattaen.
Hiilijalanjäljen laskenta kattoi säätiön toiminnasta
aiheutuvat suorat päästöt (scope1), ostoenergiasta
aiheutuvat päästöt (scope2) sekä merkittävimmät
epäsuorat päästöt (scope3). Laskennassa ei ole otettu huomioon uudis- ja korjausrakentamisen päästöjä, vaikka niitä seurataankin vuosittain.
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Säätiön oman toiminnan hiilijalanjälki oli vuonna
2021 noin 9 % suurempi kuin vuonna 2020. Hiilijalanjäljen kasvu johtui energiankulutuksen päästöjen
kasvamisesta (scope 2), jotka kasvoivat noin 13 %
vuoden 2020 tasosta. Vuosi 2021 oli vuotta 2020
kylmempi, mikä vaikutti kaukolämmönkulutuksen
kasvuun. Myös kaukolämmön päästökerroin kasvoi vuodesta 2020 vuoteen 2021. Kasvua oli myös
säätiön epäsuorissa päästöissä (scope 3), jotka
kattavat esimerkiksi vuosittain vaihtelevat hankinnat
(esim. tietokoneet).
Säätiö hankkii kaukolämmön ja sähkön Turku Energialta. Turku Energian mukaan vuonna 2021 noin
100 % sähköstä on tuotettu uusiutuvin energianlähtein (vuonna 2020 80 %). Kaukolämmöstä 75 %
(vuonna 2020 80 %) oli tuotettu uusiutuvin energianlähtein.
Vuonna 2021 säätiön kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus nousi vuodesta 2020 ja oli 41 512 MWh
(vuonna 2020 39 527 MWh.) Tämä tarkoittaa, että
kiinteistöjen sähkö- ja lämpöenergiankulutus neliömetriä kohden nousi hieman edellisestä vuodesta.
Sähköenergiankulutus oli 55,5 kWh neliömetriä kohden (vuonna 2020 53,2 kWh) ja lämpöenergiankulutus 171,2 kWh neliömetriä kohden (vuonna 2020
162,9 kWh).
TYS lisää asukkaiden tietoisuutta vedenkulutuksesta
huoneistokohtaisilla mittareilla ja kulutusnäkymillä.
Energiatehokkuuslain muutoksen myötä myös TYS
siirtyy asteittain lain edellyttämään huoneistokohtaiseen vedenkulutuksen laskutukseen. Vuonna 2021
laskutuksen pilotointi aloitettiin Kuunsillan asuntokohteen perusparannetuissa asunnoissa ja vesimittarit asennettiin Tyyssijan asuntoihin. Vuoden
loppuun mennessä 14,4 % säätiön asunnoista oli
vesimittarit ja kulutusperusteisen vesilaskutuksen
piirissä oli 2,35 % säätiön asunnoista. Vuonna 2022
laskutus laajennetaan kattamaan myös Tyyssijan

asunnot ja laskutuksen toteuttamista Kylänkulmassa suunnitellaan.
Vuonna 2021 asuntojen kokonaisvedenkulutus oli
304 399 m³ (vuonna 2020 338 090 m³) ja vedenkulutus asukasta kohden laski 144 litraan asukasta kohden vuorokaudessa (vuonna 2020 kulutus
147 l/asukas/vrk).
Syksyllä 2021 TYS osallistui Turun kaupungin 1,5-asteen elämä -kampanjaan. Säätiön oma teema kampanjassa liittyi vedenkulutukseen ja asukkaat haastettiin pohtimaan omaa vedenkulutustaan ja vähentämään suihkussa viettämänsä ajan 5 minuuttiin.
Lokakuusta 2019 alkaen säätiön kaikkien kohteiden jätehuolto (Auringonnousua ja Iltakajoa lukuun ottamatta) on toteutettu hiilineutraalisti eli
jätehuollon päästöt on kompensoitu. Jätehuollosta
aiheutuvat päästöt kompensoidaan sitomalla niitä
vastaava määrä hiiltä ilmakehästä Gold Standard
-sertifioitujen metsityshankkeiden kautta. Hankkeet
edistävät hiilensidonnan lisäksi myös muita kestävän kehityksen tavoitteita. Hankkeiden avulla tuetaan esimerkiksi paikallisten työllistymistä sekä vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta. Tällä hetkellä
hiilijalanjälkeä kompensoidaan Väli-Amerikan sademetsien metsityshankkeella. Palvelun tuottaa jätehuollosta vastaava Lassila & Tikanoja. Vuoden 2021
jätehuollon hiilijalanjälki oli edellistä vuotta pienempi, 31,42 CO2-ekv. tonnia (vuonna 2020 34 CO2-ekv.
tonnia), ja päästöt kompensoitiin koko vuodelta. Hiilijalanjäljen väheneminen johtuu erityisesti polttokelpoisen jätteen määrän vähenemisestä. Samaan
aikaan bio- ja muovijätteen määrät ovat nousseet.
Toisin sanoen säätiön asukkaat ovat kierrättäneet
kotitalousjätteensä paremmin ja täsmällisemmin eri
jätelajien mukaan.
Asukkaita kannustetaan kierrätykseen viestimällä
esimerkiksi jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä.

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

Vuoden 2021 aikana Yo-kylä lännessä syksyllä 2019
käynnistettyä yhteiskeittiöiden kierrätyskokeilua laajennettiin neljään taloon. Kokeilun tarkoituksena on parantaa asukkaiden kierrätysmahdollisuuksia ja testata,
onnistuuko lajittelu yhteiskeittiöissä. Keittiöihin toimitettiin keräysastiat polttokelpoisen jätteen lisäksi muoville,
biojätteelle, kartongille, lasille ja metallille. Tällä hetkellä
20 keittiötä, joita käyttää yhteensä 240 asuntoa, on kokeilun piirissä. Vuonna 2022 kierrätyskokeilua laajennetaan edelleen.

Syksyllä 2021 säätiö laati
hiilineutraaliustiekartan yhteistyössä
Sitowise Oy:n kanssa. Tiekartta tukee säätiön
ilmastotyötä ja hiilineutraaliustavoitteen
saavuttamista. Hiilineutraaliustiekartassa on
tunnistettu toimenpiteitä, joita toteuttamalla
Turun Ylioppilaskyläsäätiön on mahdollista
vähentää toiminnastaan aiheutuvia
kasvihuonekaasupäästöjä. Tunnistetut
toimenpiteet on arvioitu kunnianhimon
tason, päästövaikutuspotentiaalin ja niistä
aiheutuvien kustannusten perusteella.
Hiilineutraaliustiekartta tukee säätiön vastuullisuustyötä ja pyrkimystä taata kestävä asuminen pienentämällä
asumisen energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä. Tiekarttatyön seuraava, vuonna 2022 toteutuva, askel on toimenpiteiden päästövähennysvaikutusten ja kustannusten tarkempi arviointi sekä aikataulutus, vastuutahojen
määrittely ja toteutus.
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TYS panostaa
kestävän kehityksen ratkaisuihin
Kestävän kehityksen ratkaisut konkretisoituvat investointeina esimerkiksi aurinkopaneeleihin sekä kestävän
kehityksen huomiointiin peruskorjauksissa ja uudisrakentamisessa. Vuodenvaihteessa 2018-2019 valmistuneen Aitiopaikan katolla on yli 500 aurinkopaneelia
ja Ikituurin sekä Haliskylän kohteissa on maalämpö.
Tyyssijan uudiskohteeseen asennetaan aurinkopaneeleja vuoden 2022 aikana sekä mm. sähköautojen latauspiste.
Vuonna 2021 Aitiopaikan aurinkopaneelit tuottivat sähköä 52 MWh (vuonna 2020 170,72 MWh), josta kaikki
ohjattiin säätiön kiinteistöjen käyttöön. Laskenut tuotto johtui aurinkovoimalan seurantaohjelman teknisistä
vioista. Seurantaohjelma poistui käytöstä vuoden 2021
lopussa ja uusi hankitaan vuoden 2022 aikana.

TYS on mukana Euroopan komission
Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoittamaa
RESPONSE-hankkeessa, jossa rakennetaan
suunnitelmaa kohti ilmastoystävällistä ja
kestävää kaupunkia kehittämällä älykkäitä
ja hiilineutraaleja energiantuotannon,
talotekniikan ja liikkumisen ratkaisuja.
Turusta hankkeessa mukana ovat Turun kaupunki, Turun Ylioppilaskyläsäätiö, Turku Energia, Turku City Data
ja Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeessa Turun Yli-
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oppilaskylän alueella toteutetaan asuntokohteisiin
ja asuntoihin integroituja energiapositiivista ratkaisuja, joiden tavoitteena on tehdä Ylioppilaskylän
alueesta energiapositiivinen kaupunginosa tuottamalla 120–130 % alueen energiantarpeesta ilmastoystävällisesti.
Vuoden 2021 aikana RESPONSE:n liittyviä laiteasennuksia tehtiin Tyyssijassa, Ikituurissa, Aitiopaikassa
ja Yo-kylä 5-korttelissa. Kaikkiin kohteisiin asennettiin
ilmankosteutta ja lämpötilaa mittaavat Eqain-anturit.
Antureiden järjestelmä ottaa huomioon myös vallitsevan säätilan ja optimoi saamiensa mittaustulosten avulla asuntojen lämmitysverkoston menoveden
lämpötilan niin, että asuntojen lämpötila pysyy noin
21 asteessa. Lisäksi Tyyssijaan asennettiin kaksisuuntainen lämmönjakelulaitteisto. Yo-kylän 5-kortteliin, Nummenrantaan ja Tyyssijaan asennettavaksi
suunnitellut aurinkopaneelit jouduttiin siirtämään
vuodelle 2022, koska hankkeen kokonaissuunnittelu
on vienyt aiottua enemmän aikaa. Vuoden 2022 aikana on suunniteltu asennettavaksi myös useita muita
projektin ratkaisuja.
TYS kannustaa asiakkaitaan kestävien liikkumisratkaisujen, kuten polkupyörien, julkisen liikenteen ja yhteiskäyttöautojen käyttöön. Ylioppilaskylän alueella on vuokrattavissa kaksi ulkopuolisen
palveluntarjoajan yhteiskäyttöistä autoa. Ylioppilaskylän ja keskustan alueella sijaitsevien kiinteistöjen
läheisyydessä olleet Turun seudun joukkoliikenteen
föli-fillariasemat poistuivat käytöstä syksyllä
2021. Kevään 2022 aikana Turun seudun joukkoliikenne uusii kaupunkipyörät ja uusia asemia
perustetaan alueelle.

Ylioppilaskylän, Halisten ja keskustan alueella sijaitsevat kiinteistöt sijaitsevat kaupallisten toimijoiden sähköpotkulautojen toiminta-alueella. RESPONSE-projektissa Aitiopaikkaan ja Tyyssijaan asennettavaksi suunnitellut sähköautojen latauspisteet
asennetaan vuonna 2022 hankeen kokonaissuunnittelun viivästymisen vuoksi.
TYS:n oman toiminnan, esimerkiksi työmatkojen,
ICT:n ja tarvikkeiden ilmastovaikutuksia ei tällä hetkellä pystytä luotettavasti arvioimaan, mutta näiden ilmastovaikutuksia on tarkoitus alkaa kartoittamaan esimerkiksi selvittämällä mahdollisuutta
osallistua ympäristöohjelmiin. Vuonna 2021 säätiön
työryhmä tutustui WWF:n Green Office -ohjelmaan.
Vuonna 2022 työtä jatketaan pohtimalla ympäristöohjelmaan liittymistä Tyyssijan uuden toimistotilan
tultua käyttöön.

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

TYS huolehtii asuinympäristöistä ja asumisen turvallisuudesta
Tärkeä osa asumista on kokemus asuntojen ja asuinalueiden turvallisuudesta. Kohteiden lukitusjärjestelmiä uudistetaan nykyaikaisiksi vaiheittain. Vuonna 2021 uusittiin
budjetin mukaisesti Auranhelmen, Yo-kylän 4-korttelin ja
Tavastin lukitusjärjestelmät. Lisäksi uusittiin Kuunsillan
päiväkotirakennuksen lukitusjärjestelmä.

Tällä hetkellä uusittu sähköinen
lukitusjärjestelmä on 66 % eli noin 2/3 säätiön
asunnoista (vuonna 2020 54 % asunnoista).
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 uudisrakennuksiin ja kiinnittää kulttuurihistoriallisesti merkittäviin
ja suojeltuihin kohteisiin asianmukaista huomiota. TYS:n
kiinteistökannasta RKY-alueilla sijaitsevia kohteita eli valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä
on Ylioppilaskylän länsiosa, Ylioppilastalot sekä Auranhelmi.
Historiallisen ja arkkitehtuuristen arvojen lisäksi on tärkeää
kuitenkin koko ajan muistaa asukkaiden asumistarpeiden
ja -toiveiden huomiointi sekä taloudelliset mahdollisuudet.
Vuonna 2021 säätiö osallistui Turun Vanhankaupungin kehittämisen yhteistyöryhmän toimintaan. Säätiön edustaja
jatkaa työryhmässä myös vuonna 2022.

TYS seuraa aktiivisesti kohteissa tapahtuvan ilkivallan määrää ja tarvittaessa lisää vartiointia. Vuonna 2021 ilkivallan
määrässä ei havaittu tapahtuneen suuria muutoksia. Rikosilmoituksia kirjattiin vuoden aikana 9 kappaletta (vuonna
2020 6 kpl). Säätiö sai keväällä 2021 jonkin verran ilmoituksia Iltakajon asuntokohteen pihalla havaituista häiriöistä. Häiriöiden ajantasaiseksi havaitsemiseksi kohteeseen
järjestettiin valvoja seuraamaan tilannetta. Tämän jälkeen
syksyllä 2021 häiriöitä ei enää havaittu.
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Teeman tunnusluvut

Organisaation oma energian kulutus

2021

2020

2019

Kiinteistöjen lämpöenergian kulutus MWh

31 983

29 770

32 917

Kiinteistöjen sähköenergian kulutus MWh

10 174

9 756

9 687

Kiinteistöjen kokonaisenergian kulutus Mwh

41 512

39 527

42 604

Aurinkopaneelien tuottama sähkö 52 MWh,
josta itse käytetty 52 MWh
Uusiutuvan energian osuus

Turku Energialta ostetusta lämmöstä uusiutuvaa 75 %
muissa kohteissa ja 100% Tyyssijan asuntokohteessa.
Turku Energialta ostetusta sähköstä uusiutuvaa 100 %

Energiaintensiteetti

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

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

Turku Energialta ostetusta lämmöstä uusiutuvaa noin 80 %

Turku Energialta ostetusta lämmöstä uusiutuvaa 61 %

Turku Energialta ostetusta sähköstä uusiutuvaa noin 80 %

Turku Energialta ostetusta sähköstä uusiutuvaa 65 %

2021

2020

2019

183 243

183 439

185 899

Kiinteistöjen lämpöenergian kulutus keskimäärin vuodessa kWh / m²

171,2

162,3

177,1

Kiinteistöjen sähköenergian kulutus keskimäärin vuodessa kWh / m²

55,5

53,2

52,1

2021

2020

2019

304.399 m³

338.090 m³

330.800 m³

6349

6297

6439

144

147

141

2021

2020

2019

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

Veden kulutus
Veden kokonaiskulutus
Asukasmäärä (31.12)
Veden kulutus keskimäärin l / asukas / vrk

Päästöt scope 2
Ostetun lämpöenergian päästöt

Turku Energian päästökerroin muissa kohteissa 80 kg CO2/
MWh -> CO2 päästöt 2509 tonnia

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

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

Ostetun sähköenergian päästöt

Turku Energian päästökerroin 0 kg CO²/MWh,
CO2 päästöt 0 tonnia

Turku Energian päästökerroin 50 kg CO2/MWh,
CO2 päästöt 480 tonnia

Turku Energian päästökerroin 95 kg CO2 / MWh,
CO2 päästöt 906 tonnia
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Syntyneiden jätteiden määrä

2021

2020

2019

1664,19 tkg

1 660,71 tkg

1592,34 tkg

Polttokelpoinen jäte

713,34 tkg

725,41 tkg

739,48 tkg

Keräyspaperi

229,67 tkg

242,35 tkg

244,34 tkg

Katonki

201,49 tkg

201,66 tkg

168,96 tkg

Biojäte

209,19 tkg

193,47 tkg

151,41 tkg

Pakkausmuovi

133,85 tkg

108,65 tkg

99,57 tkg

Muut (mm. lasi ja metalli)

141,97 tkg

189,17 tkg

188,58 tkg

Hyötykäytetyn jätteen määrä

2021

2020

2019

Jätteiden hyötykäyttöaste

100 %

100 %

100 %

57 %

56 %

54 %

2021

2020

2019

14,40 %

13 %

14 %

Kulutusperusteinen laskutus %-asunnoista

2,35 %

0%

0%

Lukitusjärjestelmät

2021

2020

2019

66 %

54 %

54 %

2021

2020

2019

9 kpl

6 kpl

8 kpl

Jätteet yhteensä

Jätteiden kierrätysaste

Vedenkulutuksen hillitseminen
Huoneistokohtainen näkymä vedenkulutukseen %-asunnoista

iloq %-asunnoista

Kohteissa tapahtunut ilkivalta
TYS:n kirjaamat rikosilmoitukset
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Läpinäkyvä ja kannattava toiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

Läpinäkyvä ja
kannattava toiminta

Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021 sekä vuodelle 2022
Vastuullisuus näkökulma

Sisältö

Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Tavoitteet ja toimenpiteet 2022

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 toteutus ja
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.
Hiilineutraalisuustiekartan pohjalta toimenpiteiden määrittely, jalkautus
ja budjetointi. Vuosittaiset päästövähennystavoitteet määritellään ja
budjetoidaan.

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.

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 Kylänkulman
suunnittelussa.

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
osana Response-projektia.

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

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.

Turvallinen asuminen

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

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).

Historialliset ja arkkitehtoniset kohteet

Arkkitehtoniset ja historialliset kohteet: Tyyssijan rakentaminen ja
Kylänkulman suunnittelu. osallistuminen Turun Vanhankaupungin
kehittämisen työryhmän toimintaan.

Arkkitehtoniset ja historialliset kohteet: Turun Vanhankaupungin
kehittämisen työryhmän toimintaan osallistuminen.

Hyvinvoiva työyhteisö
Tyytyväiset asiakkaat
Kestävä asuminen

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

Vedenkulutus

Strateginen tunnusluku:
Asumisen hiilijalanjälki

TYS panostaa kestävän
kehityksen ratkaisuihin.

Hiilijalanjälki ja hiilineutraaliustiekartta vuonna 2021,
tavoitteena hiilineutraalius
vuonna 2029.

TYS huolehtii asuinympäristöistä
ja asumisen turvallisuudesta.
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Sitowisen kanssa tehty hiilineutraaliustiekartta antoi askelmerkit
hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi
TYS on asettanut hiilineutraaliustavoitteen vuodelle 2029.
Vuonna 2021 laadittiin Sitowisen kanssa hiilineutraaliustiekartta tavoitteen saavuttamiseksi
”Yhteistyökumppaniksi hankkeeseen valikoitui Sitowise, jolla on osaava organisaatio ja valtava tietotaito hiilijalanjäljen
laskemisesta”, TYS:n kiinteistöjohtaja Anssi Aalto toteaa.

Turun Ylioppilaskyläsäätiö ja Sitowise toteuttivat TYS:n hiilineutraaliustiekartan teon hyvässä ja tiiviissä yhteistyössä.
”Ensiksi selvitettiin lähtötilanne ja laskettiin TYS:n hiilijalanjälki – eli kaikki säätiön toiminnasta sekä uudisrakentamisesta aiheutuvat kasvihuonepäästöt vuodelta 2020”,
Sitowisen asiantuntija Emma Liljeström valottaa.
TYS:n hiilijalanjäljen laskennassa selvitettiin niin säätiön
suorat päästöt, kuten säätiön omien kiinteistöjen ja ajoneuvojen päästöt kuin epäsuorat päästöt, kuten säätiön
ostaman sähkö- ja lämpöenergian tuotannon päästöt sekä
jätehuollosta syntyvät päästöt.
”Tämän jälkeen mietimme työpajatyyppisesti, millä keinoilla
TYS voisi vähentää päästöjään askel askeleelta niin, että
säätiön hiilijalanjälki olisi 70 prosenttia pienempi vuonna
2029”, Aalto avaa.

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta

Liljeströmin mukaan on ensiarvoisen tärkeää selvittää yhdessä asiakkaan kanssa, miltä eri sektoreilta kasvihuonepäästöjä syntyy, mitkä ovat niiden kokoluokat sekä todelliset vähennysmahdollisuudet.
”Yhteistyötä tarvitaan, sillä asiakas on oman organisaationsa ja toimialansa paras asiantuntija”, Liljeström toteaa.

70 prosenttia pienempi hiilijalanjälki
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Relevantti ja realistinen hiilineutraaliustiekartta

”TYS:n kanssa yhteistyö sujui erittäin hyvin läpi hankkeen
ja näin TYS:lle saatiin räätälöityä relevantti ja realistinen
hiilineutraaliustiekartta, joka palvelee asiakkaan tarpeita
parhaiten”, Liljeström jatkaa.

Tehokkaita ja toimivia ilmastotekoja
Anssi Aallon mukaan Sitowisen kanssa tehty hiilineutraaliustiekartta tukee TYS:n ilmastotyötä sekä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista.
”Meidän tavoitteenamme on ottaa vaiheittain käyttöön tiekartassa esiteltyjä toimia, jotka edistävät energian säästöä,
kestävien materiaalien käyttöä sekä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä”, Aalto toteaa.

Hyvinvoiva työyhteisö

Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen
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Tällaisia päästöjä vähentäviä toimia ovat esimerkiksi vähäpäästöiset lämmitysratkaisut ja vähäpäästöisen lämmön hankinta, energiatehokkuutta parantavat toimet
sekä uusiutuvan energian oman tuotannon lisääminen
– kuten TYS:llä jo nyt käytössä olevien aurinkopaneelien
asteittainen lisääminen.
”TYS:n nykyisillä aurinkopaneeleilla tuotettiin 171 MWh
uusiutuvaa sähköä vuonna 2020”, Aalto jatkaa.

Tämän lisäksi TYS:n on tarkoitus kompensoida kaikki
toiminnastaan aiheutuvat päästöt viimeistään vuodesta
2029 alkaen.
”Näin voimme tarjota lähes 5000 asuntomme vuokraajille vuosi vuodelta enemmän kestävää asumista pienentämällä asumisen energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä”,
Aalto summaa.

Tiekarttatyön seuraava askel
Ympäristöä vähemmän kuormittavia vaihtoehtoja
TYS:n suunnitelmissa on myös siirtyä asteittain hiilivapaan sähkön käyttöön, vähäpäästöisiin ajoneuvoihin
sekä vähentää jätteiden määrää asukkaita valistamalla.

”Tavoite on, että TYS käyttää ainoastaan
hiilineutraalia sähköä ja lämpöä viimeistään
vuonna 2029. Lisäksi tarkastelemme
jokaisen uudisrakennuskohteen kohdalla
mahdollisuuksia vähentää rakentamisen
aiheuttamia päästöjä”, Aalto sanoo.

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

TYS:n tiekarttatyön seuraava askel on toimenpiteiden
päästövähennysvaikutusten ja kustannusten tarkempi
arviointi sekä aikataulutus, vastuutahojen määrittely,
toteutus sekä seuranta.
”Hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista helpottaa,
kun päästöjen kehitystä seurataan systemaattisesti
vuosittain. Näin nähdään hyvissä ajoin, ollaanko ilmastotyössä menossa askel askeleelta oikeaan suuntaan”,
Liljeström toteaa.

Tyytyväiset asiakkaat

Kestävä asuminen
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Riskit ja epävarmuustekijät sekä arvio
todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Turun Ylioppilaskyläsäätiön toiminnassa merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat asuntojen
käyttöasteen lasku ja muutokset asuntojen kysynnässä, yleinen korkotason nousu yhdistettynä mittaviin 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 minimoimaan sekä torjumaan mahdollisuuksien mukaan
asuntojen käyttöasteen laskua ja mahdollisia muita
negatiivisia vaikutuksia säätiön toimintaan. Toistaiseksi negatiivisten vaikutusten arvioidaan kohdistuneen erityisesti käyttöasteen lievään laskuun sekä
työyhteisön sisäisen ja sidosryhmien kanssakäymisen muutoksiin, joista osa jäänee pitkäaikaisiksi tai
pysyviksi ja osa on myös positiivisia. Viime mainittuja
pyritään vahvistamaan. Pandemian vaikutuksia arvioidaan ja muutoksia säätiön toimintaan harkitaan ja
tehdään pandemian kuluessa ja sen jälkeen.
Kiinteistösijoittajien tulo opiskelija-asuntomarkkinoille vaikuttaa väistämättä TYS:n asemaan vuokranantajana ja kilpailutilanteeseen kun markkinaehtoisten vuokra-asuntojen tarjonta kasvaa. Samoista asiakkaista TYS:n kanssa kilpailee institutionaaliset vuokranantajat, yksityiset vuokranantajat, erityisesti Ylioppilaskylän ja kampusalueen
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lähellä toimivat vuokranantajat sekä opiskelijavuokramarkkinoille tulevat uudet toimijat. Myös omistusasuminen matalakorkoisten asuntolainojen seurauksena voi vaikuttaa vuokra-asuntojen kysyntään.
Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin
on vähentänyt edullisimpien asuntojen kysyntää, ja
soluasuntojen sekä yhteiskeittiöllisten yksiöiden kysyntä on laskenut.
Säätiön keskustasta kauempana sijaitsevat edullisemmat soluasunnot ovat kuitenkin olleet kysyttyjä erityisesti kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden
keskuudessa. Osalle ETA-alueen ulkopuolelta tuleville kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille otettiin lukukausimaksut käyttöön syksyllä 2017. Nämä opiskelijat hakevat yleensä edullisinta asumisvaihtoehtoa,
jollaisia säätiön tarjoamat soluasunnot ovat. Tästä
huolimatta solujen tyhjäkäytöstä aiheutuva taloudellinen vajaakäyttö on noin puolet koko taloudellisesta
vajaakäytöstä. Vaihto-opiskelija-asuntoihin sisältyy
suurempi vajaakäyttöriski kuin muiden opiskelijoiden asuntoihin. Koronaviruspandemian pitkittyessä
säätiön asunnoissa asuvien vaihto-opiskelijoiden ja
muiden kansainvälisten opiskelijoiden maahan saapuminen voi olla epävarmaa ja aiheuttaa siten tyhjäkäyttöä asunnoissa.

Valtion päätökset investointien avustamisessa tai lainaehdoissa vaikuttavat rakentamisen hintaan ja sitä
kautta vuokratasoon. Opiskelija-asunnoille myönnettävät investointiavustukset ovat 1.11.2019 alkaen
lakimuutoksen myötä enintään 15 % (aiemmin 10
%) rakennuskustannuksista. Investointiavustuksella katetaan rakennushankkeen omarahoitusosuus.
Korkeamman avustuksen myötä lainan osuus hankkeissa pienenee.
Säätiöllä on suunnitteilla mittavia investointeja lähivuosien aikana. Uudisrakentamisen laadunhallintaan
tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta vältyttäisiin
rakennusvirheiden aiheuttamilta ylimääräisiltä kustannuksilta tulevaisuudessa. Säätiön kiinteistökannan vanhetessa on riskinä, että perusparannuksia
voidaan joutua toteuttamaan suunniteltua aikaisemmin. Kiinteistökannan salkutus ja perusparannusstrategia on tehty toimintavuoden aikana. Nopeasti nouseva lainamäärä yhdistettynä korkojen
nousuun lisäisi rahoituskustannuksia merkittävästi.
Korkoriskeihin on varauduttu korkosuojauksella ja
hajauttamalla säätiön lainat eri korkosidonnaisuuksiin. Lähes puolet lainoista on sidottu euribor-korkoihin. Arava- ja vuosimaksulainojen korot Valtiokonttori määrittelee vuosittain, vuosimaksulainojen
korkoon vaikuttaa elinkustannusindeksin muutokset.
Osa säätiön korkotukilainoista on kiinteäkorkoisia.

Voimassaolevan arava- ja korkotukilainsäädännön
mukaisesti säätiön tulee pitää erillään rajoitusten
alainen omakustannusvuokraustoiminta ja muu
vuokraustoiminta. Muu vuokraustoiminta käsittää
sekä ARA-rajoituksista vapaat ja vapautuneet asuntokohteet että muun vuokraustoiminnan kuten liiketilat. Omakustannusvuokraustoiminnan tuottoja ei
saa käyttää muun vuokraustoiminnan tukemiseen
vaan muun vuokraustoiminnan tuottojen tulee kattaa
omat kulunsa. Säätiön asuntokohteista on mahdollista lähivuosina hakea rajoituksista vapaaksi muutama kohde.
Säätiön operatiivisessa toiminnassa on kriittistä toimivat verkkoyhteydet sekä tietojärjestelmät. Säätiöllä on verkkoyhteyden varayhteys. Lähes kaikki
säätiön tietojärjestelmät ovat pilvipalveluita, jolloin
ohjelmistotoimittajat pystyvät korjaamaan mahdolliset häiriötilanteet nopeasti.
Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti, jotta osaaminen on ajantasaista. Säätiön riskikartoituksessa
on myös huomioitu säätiön imagon heikkeneminen
esim. asuntojen, asuinalueiden ja palvelun laadun
heikkenemisen tai muista syistä johtuvan negatiivisen mediajulkisuuden kautta.
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Sidosryhmäfoorumi

Hallinto
Luottamustoimet

Hallitus
Valinnan tehnyt yhteisö

Jäsen 1.1.-31.12.2021
(läsnäolo kokouksissa)

Turun kaupunki

Pasi Ahola, pj 6/7

Turun kaupunki

Janika Takatalo I vpj 7/7

Turun kaupunki

Matti Ahrelma 7/7

Turun kaupunki

Essi Karvonen 6/7

Turun kaupunki

Petra Peltonen 7/7

Turun kaupunki

Juha Rantasaari 7/7

Turun kaupunki

Janne Salakka 7/7

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)

Rauli Elenius II vpj 7/7

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)

Jesse Huovinen 7/7

Liittyneet suomenk. ylioppilaskunnat

Henna Reponen 7/7

Liittyneet ruotsink. ylioppilaskunnat

Riina Forsman 7/7

As.toimikunt.
neuvottelukunta / säätiön valtuuskunta

Tero Ahlgren 7/7

As.toimikunt.
neuvottelukunta / säätiön valtuuskunta

Anu Peuralahti
1.1.-9.12.2021 5/7

As.toimikunt.
neuvottelukunta / säätiön hallitus

Nestor Santonen
9.-31.12.2021

Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa.
Kokouksissa käsiteltiin 81 asiaa.

Toimitusjohtaja Risto Siilos oli Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n hallituksen, Turun AMK:n
alue-neuvottelukunnan ja Bryggman-säätiön valtuuskunnan jäsen sekä valtakunnallisen maanpuolustuskurssi 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 viestintäjohtajana VTM Pirjo Lipponen-Vaitomaa ja kiinteistöjohtajana RKM Ismo Aaltonen 30.4.2021 asti ja
Rak.ins. (AMK) Anssi Aalto 1.5.2021 alkaen.

Valinnan tehnyt yhteisö
Turun kaupunki
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun kaupunki
Turun ammatti-instituutti
Turun AMK:n opisk.kunta (TUO)
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)
TYSsin asukkaiden edustaja
TYSsin asukkaiden edustaja
Åbo Akademis Studentkår
Turun ammattikorkeakoulu
Stiftelsen för Åbo Akademi Styrelsen
Åbo Akademi
Turun Suomalainen Yliopistoseura r.y.
Turun Yliopisto
Turun Seudun Osuuspankki
Säästöpankkiliitto
Turun kauppakamari
Varsinais-Suomen liitto
Studentkåren Novium

Jäsen 1.1.- 31.12.2021
Niko Aaltonen, pj
Laura Liljenbäck vpj
Teemu Ellä
Antti Grönlund
Tuuli Halonen
Henri Hautamäki
Noora Hännikkälä
Matilda Isotalo-Paananen
Heidi Kaarnikko
Katri Kallio
Aleksi Kajavalta
Amro el-Khatib
Miika Koski
Eveliina Kunttu
Ville Kurtti
Arttu Minkkinen
Juhana Mustonen
Sonja Raitamäki
Pekka Rantala
Tessi Rantanen
Kati Saarinen
Rasmus Salminen
Olli Siilos
Miika Tiainen
Arvi Tolvanen
Päivi Lehtinen
Mikke Kuula
Mikael Dahlström
Anna-Liisa Hautajärvi
Anni Mylläri
Olli-Pekka Paasivirta
Iina Ryhtä
Robin Nyman
Niko Suojama
Kati Systä
Tiina Venho
Marian Westerlund
Ken Snellman
Ville Pitkänen
Päivi Mikkola
Petteri Rinne
Jussi Hakala
Jyrki Meri
Heikki Saarento
Janika Pulliainen

Sidosryhmäfoorumi kokoontui kaksi kertaa,
keväällä 21.4.2021 ja syksyllä 18.11.2021.
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TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

Säätiön lähipiiri
Turun Ylioppilaskyläsäätiön säätiölain tarkoittamaan lähipiiriin kuuluvat
-

Turun Ylioppilaskyläsäätiön perustajataho Turun yliopiston ylioppilaskunta

-

Turun Ylioppilaskyläsäätiössä määräysvaltaa käyttävä Turun kaupunki tytäryhteisöineen

-

Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Säätiöllä on vuonna 2021 ollut Turun kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen kanssa kaupallisia
toimia seuraavasti:
-

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

Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab ja
Turku Energia Sähköverkot Oy
/ kaukolämpö ja sähkö

-

Turun Vesihuolto Oy
/ kiinteistöjen vesi ja jätevesi

-

säätiön johtoryhmän jäsenet sekä näiden perheenjäsenet

-

-

edellä mainittujen henkilöiden määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt

Turun kaupunki kaupunkiympäristötoimiala
/ tonttivuokrat, kaavoitus ja rakennusvalvonta,
maankäyttösopimuskorvaus

Lähipiiritapahtumat
Säätiön asuntoja on voitu vuokrata myös lähipiiriin
kuuluville henkilöille. Kaikissa tapauksissa vuokraus
on tapahtunut normaalien asukasvalintamenettelyjen ja -kriteerien sekä hinnoittelun mukaisesti.
Asukasvalinnassa noudatetaan arava- ja korkotukilainsäädäntöä, ympäristöministeriön ohjeita ja säätiön asunnonjakoperusteita. Opiskelija-asunnot on
tarkoitettu henkilöille, jotka osallistuvat opintotukilain mukaiseen opintotukeen oikeuttavan koulutukseen. Opiskelija-asuntoa hakevien on asukasvalintaa tehtäessä selvitettävä opiskelupaikka, opiskelija-asunnon tarve, tulot ja varallisuus. Asukasvalinnat opiskelija-asuntoihin tehdään hakulomakkeella ilmoitettujen tietojen perusteella. Asunnontarve
on painavin peruste asukasvalinnoissa, ja muualta
muuttaville opiskelijoille voidaan antaa etusija. ARA:n
tuella rahoitettuihin opiskelija-asuntoihin voivat ha-
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kea asumaan myös ulkomaiset tutkinto-opiskelijat ja
vaihto-opiskelijat.
Asukasvalintapäätökset toimitetaan säännöllisesti
Turun kaupungin kiinteistölaitokselle jälkikäteisvalvontaa varten. Kaikkien asuntojen vuokrat ovat nähtävissä 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 päiväkotitoimintaa varten. Tiloista maksetaan käypää
vuokraa.

-

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

-

Arkea Oy
/ vuokralla taukotila

-

Turun kaupunginteatteri
/ Asukastoimikuntien neuvottelukunta
teatterilippuja

Säätiön lähipiiriin kuuluvilta tahoilta hankitut palvelut 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 omavelkaisen takauksen vakuutena. Joidenkin tonttivuokrasopimusten vakuutena on rahamääräisiä vakuuksia.
Tiedot säätiöjohdon palkoista ja palkkioista on esitetty tilinpäätöksen liitetietojen yhteydessä. Säätiö
ei ole antanut lähipiiriläisille rahalainoja eikä heidän
puolestaan ole annettu vakuuksia tai muita vastuusitoumuksia.

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

Tase

Tase, tuloslaskelma
ja rahoituslaskelma

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

Peruspääoma

2 522,82

2 522,82

Vastaavaa

Vastattavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT

OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet
Muut aineettomat hyödykkeet

15 297,48

23 820,48

Muut rahastot

24 275 587,19

24 275 587,19

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

15 297,48

23 820,48

Edellisten tilikausien yli/alijäämä

18 082 677,37

15 909 771,71

2 161 417,18

2 172 905,66

44 522 204,56

42 360 787,38

114 094 174,35

106 386 469,00

2 504,49

2 504,49

11 846 113,89

12 496 005,18

125 942 792,73

118 884 978,67

4 626 424,69

4 249 599,24

262 900,15

339 580,56

Ostovelat

1 854 260,30

397 364,45

Velat saman konsernin yrityksille

1 616 663,40

1 149 845,13

Tilikauden yli/alijäämä

Aineelliset hyödykkeet

Oma pääoma yhteensä

Maa- ja vesialueet
Maa-alueet
Liittymismaksut
Kiinteistöjen vuokraoikeudet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

20 535 350,63

20 119 684,79

1 587 513,38

1 405 025,08

37 440,00

74 880,00

22 160 304,01

21 599 589,87

112 023 687,97

114 890 893,27

1 155 488,91

1 274 958,32

363 926,27

411 087,35

28 465 597,21

20 097 995,61

164 169 004,37

158 274 524,42

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Sijoitukset yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä

Velat saman konsernin yrityksille
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot

Muut velat

739 741,12

1 132 515,05

5 034,63

5 034,63

Siirtovelat

595 931,11

625 338,63

164 189 336,48

158 303 379,53

9 695 920,77

7 894 243,06

Vieras pääoma yhteensä

135 638 713,50

126 779 221,73

Vastattavaa yhteensä

180 160 918,06

169 140 009,11

255 886,46

233 731,95

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

847 014,30

34 718,21

Muut saamiset

25,22

26,08

Siirtosaamiset

901 187,88

107 364,82

2 004 113,86

375 841,06

9 805 601,47

5 561 916,44

Rahoitusarvopaperit yhteensä

9 805 601,47

5 561 916,44

Rahat ja pankkisaamiset

4 161 866,25

4 898 872,08

15 971 581,58

10 836 629,58

180 160 918,06

169 140 009,11

Rahoitusarvopaperit

Vastaavaa yhteensä

Saadut ennakot

571,84

Saamiset kiinteistön tuotoista

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

Lainat rahoituslaitoksilta

571,84

Lyhytaikaiset saamiset

Muut arvopaperit

Pitkäaikainen vieras pääoma

4 462,79

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

VIERAS PÄÄOMA

4 462,79

VAIHTUVAT VASTAAVAT
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Tase

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VUOSI- JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

Tuloslaskelma

1.1.2021 - 31.12.2021

1.1.2020 - 31.12.2020

2021

2020

10 314 631,80

10 821 045,72

44 778,50

38 645,34

Vuokraustoiminnan rahavirta

Kiinteistön tuotot
Vuokrat

Rahoituslaskelma
Hoitokate

26 842 123,17

26 836 872,08

Käyttökorvaukset

243 091,12

247 538,14

Osinkotuotot

Muut tuotot

263 662,08

235 563,47

Korkotuotot

209 181,57

164 298,89

27 348 876,37

27 319 973,69

Muut rahoitustuotot

128 050,75

54 983,52

-1 313 181,48

-1 274 004,95

-63 005,46

-139 372,05

-8 658,90

-7 926,50

9 311 796,78

9 657 669,97

-4 249 240,81

-648 555,72

-1 628 272,80

-38 600,46

Kiinteistön tuotot yhteensä
Luottotappiot ja oikaisuerät

-11 303,18

-26 036,64

Muut rahoituskulut
Välittömät verot

Kiinteistön hoitokulut
Henkilöstökulut

Korkokulut

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-1 728 037,78

-1 569 691,68

-891 526,92

-791 404,83

-1 601 506,40

-1 376 125,39

Ulkoalueiden hoito

-512 970,79

-687 440,00

Käyttöpääoman muutos

Siivous

-539 644,12

-513 936,34

Lyhytaikaisten saamisten lisäys-/vähennys+

Lämmitys

-2 776 045,57

-2 480 565,90

Lyhytaikaisten velkojen lisäys+/vähennys-

1 294 430,15

-688 946,22

Vesi ja jätevesi

-1 130 685,81

-1 237 868,42

Vuokraustoiminnan rahavirta

4 728 713,32

8 281 567,57

Sähkö

-1 369 131,03

-1 141 393,21

Jätehuolto

-522 377,24

-545 959,05

Vahinkovakuutukset

-117 806,22

-123 182,59

-16 073 167,77

-18 609 292,53

Vuokrat

-237 369,24

-228 102,13

3 042 387,00

0,00

Kiinteistövero

-886 714,19

-755 366,90

-13 030 780,77

-18 609 292,53

-4 522 666,70

-4 874 009,46

-50 679,19

-35 649,71

Pitkäaikaisten lainojen nostot

13 341 080,00

10 500 000,00

-135 780,19

-112 195,72

Lainojen takaisinmaksut

-5 776 018,38

-6 515 917,35

-17 022 941,39

-16 472 891,33

Rahoituksen rahavirta

7 565 061,62

3 984 082,65

HOITOKATE

10 314 631,80

10 821 045,72

Rahavarojen muutos

-737 005,83

-6 343 642,31

Poistot

-7 144 823,82

-7 490 774,11

Rahavarat tilikauden alussa

4 898 872,08

11 242 514,39

Rahavarat tilikauden lopussa

4 161 866,25

4 898 872,08

-737 005,83

-6 343 642,31

Hallinto
Käyttö ja huolto

Korjaukset
Muut hoitokulut
Arvonlisävero
Kiinteistön hoitokulut yhteensä

Rahoitustuotot ja kulut
Osinkotuotot

44 778,50

38 645,34

Korkotuotot

209 181,57

164 298,89

Muut rahoitustuotot

128 050,75

54 983,52

-5 555,78

6 009,80

-1 313 181,48

-1 274 004,95

-63 005,46

-139 372,05

-999 731,90

-1 149 439,45

2 170 076,08

2 180 832,16

-8 658,90

-7 926,50

2 161 417,18

2 172 905,66

Arvonalentumiset
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
YLI-ALIJÄÄMÄ ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA

Rahoitusarvopaperien muutos lisäys-/vähennys+

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Kiinteistöjen myynti
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

Tilinpäätössiirrot
Välittömät verot
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ
VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

Raportointiperiaatteet
Turun Ylioppilaskyläsäätiön vastuullisuusraportti on laadittu noudattaen kansainvälisiä GRI (Global Reporting Initiative) - standardeja ja ohjeistusta
sen peruslaajuudessa (core). Raportissa esitetään
GRI-ohjeiston mukainen yleinen perussisältö ja olennaisuusanalyysin perusteella määritellyt olennaiset
vastuullisuuden aiheet. Lisäksi on raportoitu omiin
vastuullisuusnäkökulmiin liittyviä tietoja GRI-standardien yleisten raportointiperiaatteiden mukaisesti. Olennaiset aihekohtaiset standardit on esitetty
GRI-indeksissä. Johtamiskäytäntöjen kuvaus kattaa
nämä aiheet. Raporttia ei ole varmennettu.
Raportin tiedot koskevat Turun Ylioppilaskyläsäätiön
organisaatiota ja säätiön omistamia tai vuokraamia
kiinteistöjä.
Säätiön hiilijalanjälki on laskettu yhteistyössä Sitowise Oy:n kanssa ja se laskettiin tunnettua ja laajasti käytettyä Greenhouse Gas Protocol, A Corporate
Accounting and Reporting Standard –ohjetta noudattaen. Menetelmä on yritysten ja organisaatioiden
hiilijalanjäljen laskennan keskeisimpiä menetelmiä
ja se kattaa säätiön suorat ja epäsuorat päästöt.
Suorilla päästöillä tarkoitetaan päästöjä, jotka ovat
suoraan säätiön hallinnan alaisuudessa, esimerkiksi
säätiön omien kiinteistöjen ja ajoneuvojen päästöt.
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Epäsuorilla päästöillä tarkoitetaan päästöjä, jotka
eivät synny suoraan säätiön toiminnasta, mutta ovat
kuitenkin seurausta siitä. Tällaisia päästöjä ovat esimerkiksi säätiön ostaman sähkö- ja lämpöenergian
tuotannon päästöt sekä jätehuollosta, ostopalveluista ja kuljetuksista syntyvät päästöt. Greenhouse
Gas Protocol –standardissa päästöt jaotellaan kolmeen eri luokkaan, joita kutsutaan termeillä: scope
1, scope 2 ja scope 3.
Kiinteistöjen lämpö- ja sähköenergian kulutus on raportoitu kiinteistöjen energiaseurannasta saatujen
tietojen perusteella. Energiaintensiteetti on laskettu kiinteistöjen vuoden keskimääräiseen vuokrattavaan pinta-alaan perustuen sisältäen asunnot ja
muut vuokrattavat tilat. Energiankulutuksen kasvihuonekaasupäästöt (scope 2) on laskettu kiinteistöjen em. tietojen mukaiseen energiankulutukseen ja
Turku Energian ilmoittamiin sähkön ja kaukolämmön
päästökertoimiin perustuen.
Kiinteistöjen vedenkulutus on laskettu vedenkulutuksen kiinteistökohtaisiin mittaustietoihin perustuen.
Vedenkulutus sisältää myös liiketilojen ja muiden tilojen vedenkulutuksen. Asukaskohtainen keskimääräinen vedenkulutus on laskettu 31.12. asukasmäärään perustuen.

Säätiön kiinteistöjen jätteet muodostuvat pääasiallisesti tavanomaisista kotitalousjätteistä. Jätemäärät ja jätehuollon kompensoidut päästöt perustuvat
tavanomaisiin kiinteistöjen jäteastioihin palveluntarjoajalta (Lassila & Tikanoja) saataviin tietoihin.
Auringonnousun ja Iltakajon jätehuolto sisältyvät
kohteiden kiinteistöhuoltosopimuksiin, eivätkä näiden kohteiden määrät sisälly Lassila & Tikanojan
raportointiin eikä jätehuollon päästökompensointiin.
Päästökompensaatio on alkanut lokakuussa 2019.
Erilliskeräyksiä, esimerkiksi jätelavoja, ei kokonaisjätemäärissä ole huomioitu. Jätemäärät perustuvat
valtaosin keskimääräisiin jäteastiapainoihin, jäteastioita ei kaikissa kohteissa punnita jätteiden keräyksen yhteydessä. Tällä hetkellä vain osa jäteastioista
mahdollistaa jätteiden punnitsemisen tyhjennyksen
yhteydessä. Korjaus-, perusparannus- ja uudisrakennustyömaiden sekä purkutyömaiden jätteet eivät
sisälly raporttiin, vaan urakoitsijat huolehtivat näiden jätteiden käsittelystä.
Koulutukset on raportoitu koulutuspäivinä puolen
päivän tarkkuudella. Tunnusluvuissa ulkopuolisella koulutuksella tarkoitetaan fyysistä koulutustilaisuutta tai webinaaria, joihin säätiön työntekijä on
osallistunut ja joista on maksettu osallistumismaksu.
Lisäksi koulutukseksi lasketaan tutkintoon johtava
työajalla suoritettu koulutus (esim. ylemmät amk-tutkinnot). Ilmaiswebinaareja tai tietoiskutyyppisiä ly-

hyitä tilaisuuksia ei lueta tunnusluvun laskennassa
koulutuksiksi. Säätiön itse järjestämillä koulutuksilla
tarkoitetaan koulutustilaisuuksia, joissa on ollut ulkopuolinen kouluttaja. Henkilömäärät on keskimääräisten koulutuspäivien laskennassa huomioitu vakituisen henkilöstön osalta GRI-standardin 102-8
mukaisesti 31.12. tilanteessa.
Vikailmoitusten määrä- ja vasteaika on raportoitu
kiinteistöhuollon osalta.
Raportin datan kerää säätiön asiantuntijaryhmä.
Raportin tekstit ja datan ovat keränneet ja kirjoittaneet säätiön viestintäkoordinaattori Marja Aapalahti
ja controller Hannele Nousiainen. Raportin teossa
johtoryhmän edustajana on toiminut asiakkuus- ja
viestintäjohtaja Pirjo Lipponen-Vaitomaa. Teemaartikkelit on kirjoittanut Marja Aapalahti, lukuun ottamatta Kestävä asuminen -teeman artikkelia, jonka
alkuperäteksti saatiin Sitowise Oy:ltä.
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GRI-indeksi
GRI 103: Johtamiskäytäntö 2016

GRI 102: Yleinen perussisältö 2016
GRI-standardi

Raportointisisältö

Tieto tai mistä se löytyy

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

Vastuullisuuden johtaminen s. 11,

102-6

Markkina-alueet

Turku, Turun Ylioppilaskyläsäätiö, Toimintaa ohjaavat periaatteet s. 3,
Avaintietoja-taulukko s. 7 sekä Tyytyväiset asukkaat/vuosi 2021 s. 27

102-7

Organisaation koko

Avaintietoja-taulukko s.7, Hallinto, organisaatio ja valvonta s. 4 sekä
Tyytyväiset asukkaat/vuosi 2021 s. 27

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 13 ja
tavoitteet s. 17,

102-8

Henkilöstö ja muut työntekijät

Hallinto, organisaatio ja valvonta s. 4 sekä Luotettava kumppani s. 15,
Hyvinvoiva työyhteisö s. 20

102-9

Toimitusketju

Luotettava kumppani s. 15

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

102-14

Ylimmän johdon lausunto

Toimitusjohtajan katsaus s. 6

102-15

Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Toimintaympäristö ja trendit s. 5 ja Riskit, epävarmuustekijät ja
arvio tulevasta kehityksestä s. 46

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. 11

Hallinnointi

102-18

Hallintorakenne

Hallinto, organisaatio ja valvonta s. 4, listaus jäsenistä ja taustaorganisaatioista s. 47

102-40

Luettelo organisaation sidosryhmistä

Sidosryhmät s. 12

102-41

Työehtosopimukset

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus AVAINTES

102-42

Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta

Sidosryhmät s. 12

102-43

Lähestymistapa sidosryhmien osallistamiseen

Sidosryhmät s. 12

102-44

Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

Sidosryhmät s. 12

102-45

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yksiköt

Raportointiperiaatteet s. 51

102-46

Raportin sisällönmäärittely ja aihekohtaiset laskentarajat

Raportointiperiaatteet s. 51

102-47

Olennaiset yritysvastuun aiheet

Raportointiperiaatteet s. 51

102-48

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

Ei muutoksia

102-49

Muutokset raportoinnissa

Ei muutoksia

102-50

Raportointikausi

kalenterivuosi/tilikausi 1.1.-31.12.2021

102-51

Edellisen raportin päiväys

20.4.2021

102-52

Raportointijakso

kalenterivuosi, tilikausi

102-53

Yhteystiedot lisätiedoille

sähköpostitse office@tys.fi

102-54

GRI-Standardien soveltamistason ilmaisemien

Tämä raportti on laadittu GRI-standardien peruslaajuuden (core) mukaisesti

102-55

GRI-sisältöhakemisto

GRI-indeksi s. 52

102-56

Ulkoinen varmennus

Raporttia ei ole varmennettu

Organisaation
taustakuvaus

Strategia

Sidosryhmävuorovaikutus

Raportointiperiaatteet

103-1

103-2

Raportointisisältö

Tieto tai mistä se löytyy

Olennaiset aiheet ja niiden
laskentarajat

Raportointiperiaatteet s. 51

Johtamiskäytännön ja sen
osa-alueiden kuvaus

Hyvinvoiva työyhteisö s. 20 ja tavoitteet s. 24,
Tyytyväiset asiakkaat s. 27 ja tavoitteet s. 33 ,
Kestävä asuminen s. 36 ja tavoitteet s. 43
Vastuullisuuden johtaminen s. 11,

103-3

Johtamiskäytäntöjen
tehokkuuden arviointi

Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 13 ja
tavoitteet s. 17,
Hyvinvoiva työyhteisö s. 20 ja tavoitteet s. 24,
Tyytyväiset asiakkaat s. 27 ja tavoitteet s. 33 ,
Kestävä asuminen s. 36 ja tavoitteet s. 43
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GRI 200: Taloudellisen vastuun standardit

Taloudelliset tulokset

Raportointisisältö

Tieto tai mistä se löytyy

201-1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

Tunnusluvut / Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 16

201-4

Valtiolta saadut avustukset

Tunnusluvut / Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 16 , Hallinto on läpinäkyvää s. 14

204-1

Paikallisten toimittajien osuus ostoista

TYS on luotettava kumppani s. 15 ja Kestävä asuminen s. 36

205-2

Korruption vastaisiin toimintatapoihin liittyvä tiedonanto ja koulutus

Vastuullisuuden johtaminen s. 11, Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 13

205-3

Vahvistetut lahjonta- ja korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet

Tunnusluvut / Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 16

206-1

Oikeustoimet kilpailun vastaisesta toiminnasta

Tunnusluvut / Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 16

TYS

Asuntojen taloudellinen käyttöaste

Tunnusluvut / Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 16

TYS

Varautuminen

Tunnusluvut / Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 16

TYS

Lainakanta

Tunnusluvut / Läpinäkyvä ja kannattava toiminta s. 16

GRI-standardi

Raportointisisältö

Tieto tai mistä se löytyy

302-1

Organisaation oma energian kulutus

Tunnusluvut / Kestävä asuminen s. 41

302-3

Energiaintensiteetti

Tunnusluvut / Kestävä asuminen s. 41

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. 41

303-5

Veden kulutus

Tunnusluvut / Kestävä asuminen s. 41

305-2

Energian epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2)

Tunnusluvut / Kestävä asuminen s. 41

306-1

Jätteiden synty ja niihin liittyvät merkittävät vaikutukset

TYS pyrkii osaltaan pienentämään asumisen energiankulutusta s. 38 , Raportointiperiaatteet s. 51

306-2

Jätteisiin liittyvien merkittävien vaikutusten hallinta

TYS pyrkii osaltaan pienentämään asumisen energiankulutusta s. 38 , Raportointiperiaatteet s. 51

306-3

Syntyneiden jätteiden määrä

Tunnusluvut / Kestävä asuminen s. 41

306-4

Hyötykäytetyn jätteen määrä

Tunnusluvut / Kestävä asuminen s. 41

TYS

Kestävän kehityksen ratkaisut

TYS panostaa kestävän kehityksen ratkaisuihin s. 39

TYS

Vedenkulutuksen hillitseminen

Tunnusluvut / Kestävä asuminen s. 41

TYS

Lukitusjärjestelmät, nykyaikainen iloq% asunnoista

Tunnusluvut / Kestävä asuminen s. 41

TYS

Kohteissa tapahtuneen ilkivallan määrä, TYS:n kirjaamien rikosilmoitusten määrä

Tunnusluvut / Kestävä asuminen s. 41

GRI 201: Taloudelliset tulokset 2016

Hankintakäytännöt

GRI 204: Hankintakäytännöt 2016

Lahjonnan ja korruption
vastaisuus

GRI 205: Lahjonnan ja korruption vastaisuus 2016

Kilpailun vastainen toiminta

GRI 206: Kilpailun vastainen toiminta 2016

Turun Ylioppilaskyläsäätiön
omat aihekohtaiset tunnusluvut /
taloudellinen vastuu

GRI-standardi

TYS: aihekohtaiset tunnusluvut / taloudellinen
vastuu

GRI 300: Ympäristövastuun standardit

Energia

Vesi

Päästöt

Jätevedet ja jätteet

GRI 302: Energia 2016

GRI 303: Vesi 2018

GRI 305: Päästöt 2016

GRI 306: Jätevedet ja jätteet 2020

Turun Ylioppilaskyläsäätiön
omat aihekohtaiset tunnusluvut/
ympäristövastuu

TYS: aihekohtaiset tunnusluvut/ympäristövastuu
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GRI 400: Sosiaalisen vastuun standardit

Työterveys ja -turvallisuus

GRI 403: Työterveys ja

GRIRaportointisisältö
standardi

Tieto tai mistä se löytyy

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.

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.

403-5

-turvallisuus 2018

Terveystarkastuksia järjestetään työsuhteen alkaessa, määräaikais- ja ikäryhmätarkastuksina sekä lopputarkastuksina
eläkkeen siirtymisen johdosta. Työkuntoisuustarkastuksissa voidaan arvioida työkuntoisuuteen mahdollisesti vaikuttavia
terveydellisiä tekijöitä.
403-6

Työntekijöiden terveyden edistäminen
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.

Koulutus

403-7

Liiketoimintasuhteiden kautta suoraan organisaatioon liittyvien työterveys ja
työturvallisuus vaikutusten ehkäiseminen ja torjuminen

TYS laatii aina urakan tarjouspyyntöasiakirjojen liitteeksi työturvallisuuslain edellyttämän tilaajan laatiman
turvallisuusasiakirjan. 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. 22

GRI 404:

404-1

Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden

Tunnusluvut / Hyvinvoiva työyhteisö s. 22

Koulutus 2016

404-3

Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus

Kaikki ovat yhdenvertaisia s. 21 (tulospalkkaus), TYS panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen s. 20 (kehityskeskustelut)

405-1

Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus

Tunnusluvut / Hyvinvoiva työyhteisö s. 22

406-1

Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet

Kaikki ovat yhdenvertaisia s. 21

TYS

Henkilöstön antama yleisarvosana työpaikasta

Tunnusluvut / Hyvinvoiva työyhteisö s. 22

TYS

Sairauspoissaolot ja niiden osuus työajasta

Tunnusluvut / Hyvinvoiva työyhteisö s. 22

GRI 405:
Monimuotoisuus ja tasa-arvo

Monimuotoisuus ja
tasa-arvo 2016

Syrjimättömyys

GRI 406:
Syrjimättömyys 2016

Turun Ylioppilaskyläsäätiön

TYS: aihekohtaiset

TYS

Palvelulupausten toteutuminen/vastausajat

Tunnusluvut / Hyvinvoiva työyhteisö s. 22

omat aihekohtaiset tunnusluvut /

tunnusluvut/

TYS

Asiakaslähtöinen palvelu

Tunnusluvut / Tyytyväiset asiakkaat s. 32

sosiaalinen vastuu

sosiaalinen vastuu

TYS

Vikailmoitusten käsittely

Tunnusluvut / Tyytyväiset asiakkaat s. 32

TYS

Huoneistoremonttien määrä

Tunnusluvut / Tyytyväiset asiakkaat s. 32

TYS

Asukastoimikuntien toiminta

Tunnusluvut / Tyytyväiset asiakkaat s. 32
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