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Vuosi 2010 oli HYY Yhtymälle monella tavalla merkittävä. 
uudistimme omistajastrategian sekä laadimme siihen 
pohjautuvan yhtymästrategian. nämä strategiat antavat 

suuntaviivat yhtymän liiketoiminnan kehittämiselle lähivuosien 
aikana. 

vastuullisuus on yksi arvoistamme ja se näkyy vahvasti stra-
tegioiden tavoitteissa. vastuullisuuden voi sanoa olevan meillä 
verissä, sillä olemme harjoittaneet vastuullista liiketoimintaa aina 
yritystoimintamme perustamisvuosista 1870-luvulta lähtien. 
samoin myös omistajamme Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 
on vastuullinen toimija toimintansa luonteen ja tavoitteidensa 
myötä.

kantavana periaatteena toiminnassa on liittää vastuullisuus 
osaksi päivittäisiä prosesseja samalla, kun etsimme uusia, inno-
vatiivisia tapoja vastuullisuuden toteuttamiseksi. kesäkuussa 
2010 HYY Yhtymä oli mukana järjestämässä vastuullisen sijoit-
tamisen suurtapahtumaa, jonka yhteydessä perustettiin vastuul-
lisen sijoittamisen yhdistys finsif ry. Yhdistyksen tavoitteena on 
edistää sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteis-
kuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja 
sijoituspäätöksiä tehtäessä.

HYY Yhtymä allekirjoitti tammikuussa 2010 Yk:n Global  
compact -sitoumuksen. tärkeimmiksi Global compactin peri-
aatteiksi nousevat HYY Yhtymässä työelämän tasa-arvoon ja 
ympäristöön liittyvät asiat. suomalaiselle ja suomessa toimivalle 
yhtymälle osa periaatteista tuntuu itsestäänselvyyksiltä. Global 
compactin kautta näidenkin periaatteiden toteutumista tulee 
seurattua uusin silmin ja asioita enemmän kyseenalaistaen. 
sitoudumme edelleen vahvasti Global compactin periaatteisiin  
ja pyrimme jatkuvaan toimintamme parantamiseen. tässä jul-
kaisussa kerromme niistä toimenpiteistä, joita olemme vuoden 
aikana tehneet Global compactin periaatteiden toteuttamiseksi.

vastuullisuus merkitsee pitkällä aikavälillä pysyvää kilpailuetua, 
joka vaikuttaa myönteisesti liiketoiminnan tuloksellisuuteen ja 
omistaja-arvoon. markat tai eurot eivät ole koskaan olleet ainoa 
tavoitteemme. Hyvä taloudellinen menestys varmistaa kuitenkin 
tulevaisuudessa sen, että muut vastuutavoitteet voidaan saavut-
taa. tärkeintä on huolehtia aidosti asiakkaista, henkilöstöstä ja 
muista sidosryhmistä. 

vastuullisuuden lisäksi yhtymästrategiamme korostaa kan-
nattavuuden ja tehokkuuden parantamista, mikä koskee sekä 
tulos- että palveluliiketoimintaamme. tulosliiketoiminta muodos-
tuu kiinteistöliiketoiminnasta, arvopaperisijoittamisesta, juhlara-
vintola- ja majoitustoiminnasta. palveluliiketoiminta muodostuu 
lounasravintolatoiminnasta, kustannustoiminnasta ja lyyran 
tarjoamista opiskelijoiden arkea helpottavista palveluista. 

vuoden 2010 tuloskehitykseen vaikutti merkittävä investointi-
jakson loppuvaihe, koska domus academican d-talon peruskor-
jaus laski vuokratuottoja ja rasitti tulosta. peruskorjaus valmistuu 
syyskuussa 2011, jonka jälkeen investointien määrä pienenee ja 
kohdistuu liikekiinteistöjen tuottoja turvaaviin investointeihin. 

lounasravintoloiden tulos oli positiivinen ja kustannustoimin-
nan tulos parantui merkittävästi. juhlaravintoloiden tulos vuonna 
2010 oli vielä negatiivinen.

jatkossa päätavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa kannatta-
vasti. Haluamme tarjota edelleen korkealaatuisia palveluja mah-
dollisimman kustannustehokkaasti. kiinteistöliiketoiminnassa 
tavoitteemme on jatkossa kasvattaa kiinteistöomistustamme ja 
samalla pitkäjänteisesti voitonjakokykyämme.

kiinteistöjen vuokraustoiminnan lähtöasema vuoteen 2011 on  
hyvä. syynä ovat keskustakiinteistön päävuokra-asiakkaiden kans- 
sa solmitut pitkäaikaiset vuokrasopimuskaudet, hyvä vakavarai-
suus sekä pitkäaikainen kilpailukyky asiakaslähtöisellä tavalla.

kustannustoiminnassa kannattavuutta haetaan prosesseja 
tehostamalla ja jatkamalla tehokkuuden parantamista.

lyyrasta on tullut entistä oleellisempi osa opiskelijoiden arkea 
ja sitä kautta tärkeä rajapinta myös kaupallisille kumppaneille. 
olemme kasvattaneet lyyran resursseja ja muuttaneet raken-
netta asiakaslähtöisemmäksi. 

näkymät lähivuosille ovat positiivisemmat kuin mitä ne ovat 
olleet edellisvuosien aikana.

viime vuosi oli HYY Yhtymälle juhlavuosi, koska uusi ylioppilas-
talo täytti sata vuotta 26.11.2010 ja samana päivänä kaikkien 
tuntema vanha ylioppilastalo 140 vuotta. Helsingin sydämessä 
sijaitsevat ylioppilastalot ovat yhdessä kiinteä osa useiden yliop-
pilaspolvien historiaa ja elämää. olemme elävöittäneet tämän-
vuotista HYY Yhtymän vuosi -julkaisua kuvilla, jotka nostavat 
esille muun muassa arkkitehtuurisia yksityiskohtia juhlataloista.

kiitän lämpimästi asiakkaitamme, yhtymähallitusta ja yhtiöit-
temme hallituksia, koko muuta omistajahallintoa sekä yhteistyö-
kumppaneitamme luottamuksestanne toimintaamme kohtaan. 
kaikkia HYY Yhtymän työntekijöitä kiitän yhtymän ja sen menes-
tyksen hyväksi tehdystä työstä. 

Helsingissä, maaliskuussa 2011

Heikki Härö
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hyy yhtymä

opiskelijatoiminta li iketoiminta

heLSIngIn yLIopISTon yLIoppILaSkunTa (hyy)

Ylioppilaslehti

hyyn kiinteistötalous
vuokraustoiminta 
sijoitustoiminta

60 %100 %

kiinteistö oy  
leppätalooy hyy-yhtiöt ab

kaivopiha oy 
oy academica Hotels ltd 
oy suomen lyyra ab (60 %) 
oy unicafe ab 
oy uni-it ab 
oy Yliopistokustannus (92 %)

hyyn toimintatalous

HYY Yhtymä on aktiivinen ja vastuullinen sijoitus- ja kiin-
teistöliiketoiminnan harjoittaja. Lisäksi yhtymä tuottaa 
opiskelijoiden ja koko yliopistoyhteisön hyvinvointia lisää-
viä palveluita. HYY Yhtymän omistaa Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunta (HYY).

hyy yhTymÄn pÄÄmÄÄrÄnÄ on 
 ƫ säilyttää ja kasvattaa HYYn omaisuutta pitkäjänteisesti ja turvata 
siten HYYn taloudellinen itsenäisyys ja toimintakyky

 ƫ tarjota sellaisia palveluita, joiden tarjonta, hinta, laatu tai 
vastuullisuus ei muuten ole HYYn jäsenten mielestä riittävällä 
tasolla.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa on kaksi osaa:
 ƫ opiskelijatoiminta, joka huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta 
ja järjestötoiminnasta sekä

 ƫ liiketoiminta eli HYY Yhtymä, joka huolehtii yritys- ja sijoitus-
toiminnasta.

peruSarvoT

pITkÄjÄnTeISyyS
Yhtymä turvaa ylioppilaskunnan omaisuuden kestävän ja pitkä-
jänteisen arvonnousun. Yhtymän riskinotto on kohtuullista. 
liiketoimintaan toisinaan kuuluvat epäonnistumiset hyväksy-
tään ja niistä otetaan opiksi.

vaSTuuLLISuuS
Yhtymä toimii vastuullisesti ja kertoo toiminnastaan avoimesti. 
Yhtymä edistää aktiivisesti vastuullisen liiketoiminnan kehit-
tymistä suomessa. Yhtymä toimii omistajansa tavoitteiden ja 
ihanteiden mukaisesti. Yhtymä on työntekijöilleen ja omistajan 
edustajille kannustava, innostava ja heitä tukeva työympäristö. 
vastuullisuuden vaikutus otetaan huomioon yhtymän tulos-
tavoitteissa.

akTIIvISuuS
Yhtymä reagoi toimintaympäristön muutoksiin joustavasti 
ja tehokkaasti. Yhtymä luo kumppanuuksia, joista on kaikille 
osapuolille hyötyä. Yhtymä hakee uudistumista pitkäjänteisyy-
den kärsimättä.

hyyn LIIkeToImInTa rakenTaa parempaa 
maaILmaa
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY on toiminut lähes 
150 vuotta suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan hyväksi. 
se huolehtii opiskelijoiden taloudellisista, sosiaalisista ja 
henkisistä pyrkimyksistä, joita pystytään edistämään kan-
nattavan liiketoiminnan avulla. 

HYY Yhtymässä haluamme esimerkillämme näyttää, että 
myös yritystoimintaa voidaan tehdä sosiaalisesti, kulttuuri-
sesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti toiminnan laa-
dusta ja tuloksellisuudesta kuitenkaan tinkimättä. 

vahvan talouden perusta on liiketilojen vuokraustoimin-
nassa Helsingin ydinkeskustassa. lisäksi toimimme aloilla, 
jotka ovat lähellä opiskelijoiden arkea. HYYn sijoitustoiminta 
on vastuullisen sijoittamisen uranuurtaja suomessa, ja siitä 
toivotaan tulevaisuudessa ylioppilaskunnan talouden toista 
kivijalkaa. 

HYYssä opiskelijat tekevät päätökset. He ovat aina osan-
neet kyseenalaistaa itsestään selvinä pidettyjä näkemyksiä ja 
edustaneet yhteiskunnallista muutosvoimaa. HYYssä he ovat 
osanneet yhdistää idealismin ja kyvyn tehdä pitkäjänteisiä 
yritystoimintaa koskevia päätöksiä. tämä on taannut sen, 
että on uskallettu ottaa riskejä, tehdä virheitä – ja kuitenkin 
osattu ottaa huomioon myös taloudelliset tosiasiat. 

tänään HYYn yritystoiminnan resepti on kenties ajankoh-
taisempi kuin koskaan aiemmin.

100
VUOTTA

UUSI

Vuonna 2010 juhlittiin 
140-vuotiasta Vanhaa 
ylioppilastaloa sekä 
100-vuotiasta uutta 
ylioppilastaloa. Juhla-
teema näkyy tämän 
julkaisun kuvituksessa.
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unICaFe
oy unicafe ab tarjoaa lounas- ja juhla-
ravintolapalveluita. korkeakouluopiskelijoille 
ja henkilöstölle tarjottavat lounaat ja kahvila-
tuotteet ovat maukkaita ja hinnaltaan 
kilpailukykyisiä. tilausravintola-, kokous- ja 
juhlapalvelut on suunnattu yrityksille, järjes-
töille ja yhteisöille.

Tapahtui vuonna 2010
opiskelijaravintoloitsijana unicafe jatkoi 
edelleen pääkaupunkiseudulla markkina-
johtajana ja maamme kolmen suurimman 
joukossa. se tarjosi yli kaksi miljoonaa  
opiskelija- ja henkilöstölounasta. päivittäin 
ravintoloissa kävi noin 20 000 lounas-
tajaa tai kahvila-asiakasta. unicafella oli 19 
opiskelijalounasravintolaa ja neljä yliopisto-
kampuksilla sijaitsevaa kahvilaa. juhla-
ravintoloissa oli yhteensä 900 tilaisuutta. 
toiminnassa korostui kolme keskeistä 
päätöstä: päätös panostaa asiakaspalvelua 
parantavaan tuotannon tehostamisprojek-
tiin, vahvistaa asiakaslähtöistä myyntikult-
tuuria ja käynnistää vastuullisuutta lisäävä 
ympäristöagenttitoiminta ravintoloissa.

hyy kIInTeISTÖT
HYY kiinteistöt vuokraa liike- ja toimisto-
tiloja asiakkailleen sekä tarjoaa asuin-, 
toiminta- ja järjestötiloja ylioppilaskunnalle 
sekä opiskelijoille. tilat sijaitsevat Helsingin 
ydinkeskustassa ja leppäsuolla kampin 
keskuksen läheisyydessä. 

Tapahtui vuonna 2010
HYY kiinteistöt säilytti vuokraus- ja käyttö- 
asteensa hyvällä tasolla ympäristön kehittä- 
mis- ja rakennushankkeista sekä markkina-
tunnelmista huolimatta. Hyvää vuokraus- 
astetta tukivat pitkäaikainen vuokra-asiakas-
kunta, pysyvä asiakasnäkökulman ymmär-
tävä henkilökunta ja korkea asiakastyytyväi-
syys. investoinnit kohdistuivat kolmeen eri 
kiinteistöön, joiden viihtyisyyttä ja teknistä 
toimivuutta kehitettiin kilpailukyvyn ylläpitä-
miseksi. vastuulliset rakennusinvestoinnit  
heijastuivat villa kuunari -puuhuvilan perus- 
korjaustöissä sekä domus academica d-talon  
perusparannustyössä. kiinteistötalouden 
instituutin toimistotilojen asiakastyytyväisyys- 
vertailussa HYY kiinteistöt saavutti kärkisijan 
jo yhdennentoista kerran peräkkäin. 

hyyn vuokraustoiminta
liikevaihto 13,4 milj. euroa
tulos* 2,2 milj. euroa
Henkilöstö** 12
koy Leppätalo
liikevaihto 0,3 milj. euroa
tulos* 0 milj. euroa

kIInTeISTÖLIIkeToImInTa

liikevaihto  15,0 milj. euroa
tulos*  -0,2 milj. euroa
Henkilöstö** 194

 
sijoitustoiminnan tarkoituksena on säilyttää 
ja kartuttaa ylioppilaskunnan omaisuutta. 
tavoitteena on sijoittaa varat pitkäjäntei-
sesti ja vastuullisesti sekä saavuttaa suurin 
mahdollinen tuotto valitulla riskitasolla sekä 
hajautuksella.

Tapahtui vuonna 2010
vuosi 2010 oli monella sijoitustoiminnan 
mittarilla mitattuna poikkeuksellinen ja vaihe- 
rikas sijoitusvuosi. positiivista tuottoa tuki 
pitkäjänteinen sijoitusstrategia. alkuvuonna 
muutettiin maanosien välisiä painotuksia.  
euroopasta ja suomesta siirrettiin viisi 
prosenttia kummastakin kehittyville osake-
markkinoille. arvopaperisijoitusten mark-
kina-arvo oli vuoden lopussa 11,7 miljoonaa 
euroa, josta korkoinstrumenttien osuus oli 
15 ja osakkeiden 85 prosenttia. sijoitustoi-
mintaa ohjaa ympäristöllinen, sosiaalinen ja 
taloudellinen vastuullisuus. taustalla ovat 
Yk:n vastuullisen sijoittamisen pri -peri-
aatteet ja Yk:n vastuullista yrityskulttuuria 
edistävä Global compact -ohjeisto. kesällä 
2010 HYY Yhtymä oli mukana järjestämässä 
suurtapahtumaa, jonka yhteydessä perus-
tettiin vastuullisen sijoittamisen yhdistys 
finsif ry.

 2010 2009
tuottoaste %  21,4 37,9

SIjoITuSToImInTa

H Y Y  Y H T Y M Ä N  V U O S I  2 0 1 0  T o I m I n n a n  e S I T T e L y

paLveLuLIIkeToImInTa

* ennen satunnaisia eriä
** keskimäärin vuoden 2010 aikana
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gauDeamuS (yLIopISTokuSTannuS)
Gaudeamus julkaisee laadukkaita oppi- ja 
tietokirjoja sekä tieteellistä kirjallisuutta. 
päätehtävä on välittää dialogia akateemisen  
yhteisön ja muun yhteiskunnan välillä. paino- 
piste on humanistis-yhteiskunnallisessa ja 
ympäristökirjallisuudessa. 

Tapahtui vuonna 2010
Gaudeamuksen liikevaihto pysytteli samalla 
tasolla edellisvuoteen verrattuna, vaikka tieto- 
kirjojen myynti suomessa laski noin kymme- 
nen prosenttia. viime vuonna Gaudeamus 
kasvatti e-kirjojen määräänsä 200:een ja 
jatkoi kirjojen elinkaarta pidentäviä print 
on demand -hankkeitaan. vastuullisuus 
on jo pitkään ollut keskeisessä asemassa 
Gaudeamuksen teoksissa, joiden kantavaksi 
aiheeksi on noussut kestävä kehitys. vuonna 
2010 Gaudeamuksen teokset saivat useita 
merkittäviä tunnustuksia.

aCaDemICa hoTeLS
academica Hotels ltd toimii nimellä Hostel 
academica ja on Helsingin suurin kesähos-
telli. se tarjoaa asiakkailleen lähes hotellita-
soista yöpymistä kesä-, heinä- ja elokuussa. 

Tapahtui vuonna 2010
taantumasta, peruskorjauksesta ja majoitus- 
alan hintakilpailusta huolimatta käyttöaste 
nousi neljä prosenttia edellisvuodesta. erin-
omaista 82 prosentin käyttöastetta tukivat 
nopea reagointikyky markkinatunnelmiin 
ja tehokkaat myyntikanavat. peräti 82 pro-
senttia asiakkaista tulisi yöpymään hostelliin 
mielellään uudestaan. Hostelliasiakkaat 
arvostavat erityisesti sijaintia, turvallisuutta, 
puhtautta ja laadukkaita palveluja. kesällä 
2010 hostellissa majoittui lähes 11 000 
vierailijaa, joista ulkomaalaisten vieraiden 
osuus oli suuri, 84 prosenttia. jo useam-
man vuoden ajan Hostel academica on 
käyttänyt Green office -toimintamallia sekä 
kompensoinut majoitustoiminnasta aiheu-
tuneet hiilidioksidipäästöt.

Lyyra
suomen lyyra ylläpitää monipuolista opis-
kelija- sekä henkilökuntakorttia ja jatkuvasti  
kehittyvää verkkopalvelua. se tarjoaa etuja, 
asuntoja ja palveluja sekä opiskelijoiden 
oman yhteisön.

Tapahtui vuonna 2010
käytössä olevien korttien määrä kasvoi  
25 prosenttia edellisvuodesta 105 000:een. 
määrä on liki kolminkertaistunut vuoteen 
2007 verrattuna. kasvua vauhditti viime 
vuonna lanseerattu lyyra-isic-yhdistelmä-
kortti, joka tarjoaa kansallisen opiskelijakortin  
lisäksi todistuksen opiskelijastatuksesta 
ympäri maailmaa ja kansainvälisiä opiskelija-
etuja. viime vuonna lyyra-kortti oli uusien 
opiskelijoiden tilattavissa yhdessätoista 
ylioppilaskunnassa, kahdeksassa opiskelija-
kunnassa ja henkilöstölle yhdessä yliopistossa 
yhteensä kolmellatoista paikkakunnalla. verk-
kopalvelussa yhteistyökumppanit tarjosivat 
opiskelijoille erilaisia etuja ja palveluja sekä 
tekivät mainoskampanjoita. kesällä 2010 
lanseerattiin asunnonvälitysosio, joka  
osoittautui heti tarpeelliseksi ja suosituksi. 

paLveLuLIIkeToImInTa

SISÄISeT paLveLuT

oy hyy-yhtiöt ab
Yhtymän johto-, Hr-, kehitys-,  
hallinto-, rahoitus- ja viestintäpalvelut
liikevaihto 2,5 milj. euroa
Henkilöstö** 19

kaivopiha oy
HYY kiinteistöjen johto-, vuokraus-  
ja ylläpitopalvelut
liikevaihto 1,6 milj. euroa
Henkilöstö** 12

oy uni-IT ab
Yhtymän tietohallinnon leasing-, huolto-, 
ylläpito- ja kehityspalvelut
liikevaihto 0,7 milj. euroa
Henkilöstö** 4

liikevaihto 0,9 milj. euroa
tulos* 0,2 milj. euroa
Henkilöstö kesällä 12

liikevaihto 1,1 milj. euroa
tulos* -0,1 milj. euroa
Henkilöstö** 8

liikevaihto 0,2 milj. euroa
tulos* -0,4 milj. euroa
Henkilöstö** 6

hyy yhTymÄ 2010

H Y Y  Y H T Y M Ä N  V U O S I  2 0 1 0  T o I m I n n a n  e S I T T e L y

liikevaihto 31,3 milj. euroa
tulos* 2,8 milj. euroa
Henkilöstö** 247

* ennen satunnaisia eriä
** keskimäärin vuoden 2010 aikana
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HYY YHtYmän tunnuSlukuJa 2006–2010

* luvuissa mukana kilroY travels -alakonserni, 
joka myytiin maaliskuussa 2007.

hyy yhTymÄ*

TuLoSLaSkeLmaT ja kannaTTavuuS 2010 2009 2008 2007 2006

liikevaihto, milj. € 31,3 32,4 29,7 28,4 164,3
liikevaihdon muutos, % -3,5 9,2 4,3 -82,7 -3,2

käyttökate, milj. € 6,1 7,6 5,9 6,7 6,0
suhteessa liikevaihtoon, % 19,6 23,5 19,8 23,7 3,7

liiketulos, milj. € 2,4 4,1 2,9 4,1 2,2
suhteessa liikevaihtoon, % 7,8 12,6 9,9 14,3 1,4

tulos ennen satunnaisia eriä, milj. € 2,8 4,9 -1,3 3,7 2,5
suhteessa liikevaihtoon, % 8,9 15,1 -4,4 13,1 1,6
tulos ennen satunnaisia eriä, ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai niiden palautuksia, milj. € 2,4 3,1 2,0 4,0 2,6

tilikauden tulos, milj. € 2,5 4,6 -1,3 3,7 2,6
suhteessa liikevaihtoon, % 7,9 14,3 -4,5 12,9 1,6
tilikauden tulos, ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai niiden palautuksia, milj. € 2,1 2,9 2,0 3,9 2,6

tulokseen kirjatut arvopapereiden arvonalennukset tai niiden palautukset, milj. € 0,4 1,7 -3,3 -0,2 0,0

oman pääoman tuotto (roe), % 10,3 19,9 -6,3 9,9 9,7
oman pääoman tuotto (roe) matkailualan tytäryhtiöosakkeiden myyntivoitto mukaan lukien, % 10,3 19,9 -6,3 14,3 9,7
oman pääoman tuotto (roe) ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai niiden palautuksia, % 9,0 11,9 7,5 10,8 9,7

sijoitetun pääoman tuotto (roi), % 5,7 9,5 -0,3 7,8 8,2
sijoitetun pääoman tuotto (roi) matkailualan tytäryhtiöosakkeiden myyntivoitto mukaan lukien, % 5,7 9,5 -0,3 10,4 8,2
sijoitetun pääoman tuotto (roi) ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai niiden palautuksia, % 5,2 6,7 5,6 8,3 8,2

kokonaispääoman tuotto, % 5,4 8,9 -0,2 5,5 4,7
kokonaispääoman tuotto ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai niiden palautuksia, % 4,9 6,3 5,2 5,9 4,7

kaSSavIrTa
liiketoiminnan rahavirta, milj. € 4,4 7,7 4,2 6,2 7,3

InveSToInnIT
Bruttoinvestoinnit, milj. € 4,5 6,2 21,7 12,8 3,9
suhteessa liikevaihtoon, % 14,4 19,2 73,3 45,0 2,4

TaSe ja vakavaraISuuS
oma pääoma, milj. € 24,0 23,5 20,7 23,8 22,6
vähemmistöosuus, milj. € 1,2 1,2 0,9 1,0 1,9
vieras pääoma, milj. € 47,2 45,4 45,8 27,3 42,7
taseen loppusumma, milj. € 72,3 70,0 67,3 52,1 67,2
korolliset velat, milj. € 43,3 41,3 41,0 22,1 12,8
nettovelat, milj. € 42,8 41,2 40,2 20,4 -9,2

nettovelkaantumisaste 1,7 1,7 1,9 0,8 -0,4
omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin, % 34,8 35,3 32,1 47,8 45,4
omavaraisuusaste kiinteistöjen markkina-arvoin, % 77,7 76,2      78,4      86,1      83,6
kiinteistöjen markkina-arvo, milj. € 1) 173,4 156,6 163,6 163,0 147,7

keskustakiinteistö, milj. € 138,3 128,1 135,3 140,0 127,4
leppäsuon kiinteistö, milj. € 2) 35,1 28,5 28,3 23,0 20,3

henkILÖSTÖmÄÄrÄ
Henkilöstömäärä keskimäärin 247 228 222 224 523
Henkilöstömäärä kauden lopussa 253 253 244 229 529

voITonjako
osingonjako vähemmistöosakkaille, milj. € 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
voitonjako ylioppilaskunnalle, milj. € 2,0 2,0 1,8 1,8 2,0

1)kiinteistökannan ulkopuoliseen arvioon perustuva markkina-arvo

2)sis. koY leppätalosta HYY kiinteistöjen omistaman osuuden

tunnuslukujen laskentaperiaatteet s. 42.
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tunnusluvut HYY Yhtymän kotimaan toiminnasta, eli mukana ei ole kilroY travels -alakonsernin lukuja. kilroY travels myytiin maaliskuussa 2007.
tunnuslukujen laskentaperiaatteet s. 42.
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Hyy kiinteistöjä johtava ja ylläpitävä kaivopiha oy vuok-
raa liike- ja toimistotiloja toimeksiantajan lukuun sekä tar- 
joaa asuin-, toiminta- ja järjestötiloja ylioppilaskunnalle 
sekä opiskelijoille. kiinteistöt ja vuokrattavat tilat sijaitse-
vat helsingin ydinkeskustassa ja Leppäsuolla kampin kes-
kuksen läheisyydessä.    

Vuonna 2010 HYY kiinteistöt säilytti vuokraus- ja käyttö-
asteensa hyvällä tasolla ydinkeskustan laajoista kehittä-
mis- ja rakennushankkeista sekä markkinatunnelmista 

huolimatta. 
liiketilojen vuokrausmarkkinoiden näkymät kääntyivät vuoden 

2009 taloustaantuman jälkeen varovaisen myönteisiksi Helsingin 
keskustassa.

pääkaupunkiseudun toimistotilamarkkinoilla jatkui vakava 
ylitarjontatilanne, mutta Helsingin ydinkeskustan käyttöasteet 
ja vuokratasot pysyttelevät edelleen vakaina. Ylitarjontatilan-
teessa keskustakiinteistöjen asema on hyvä verrattuna muuhun 
pääkaupunkiseutuun, mutta vuokrausviiveitä esiintyy heikom-
missa kauppapaikoissa kuten toisen kerroksen ja kellarikerroksen 
myymälätiloissa.  

lievä toimistovuokrien laskusuuntaus on ydinkeskustassa 
taittumassa, ja sen ennakoidaan kääntyvän hienoiseksi nou-
suksi lähitulevaisuudessa. asiakkaat kysyvät erityisesti katutason 
keskeisen sijainnin liiketiloja sekä hyvätasoisia ja käytännöllisiä 
keskustassa sijaitsevia toimistotiloja. 

kehITySInveSToInnIT jaTkuIvaT
investoinnit kohdistuivat vuonna 2010 kolmeen eri kiinteistöön, 
joiden viihtyvyyttä ja teknistä toimivuutta kehitettiin kilpailukyvyn 
ylläpitämiseksi. 

keskustakiinteistön kehittämiseen investoitiin yhteensä 0,9 
miljoonaa euroa. suurimmat investointikohteet olivat kaivotalon 
ja uuden ylioppilastalon vuokrauskunnostukset sekä uuden 
ylioppilastalon jäähdytyskapasiteetin lisäys.

HYY kiinteistöjen vuokraustoiminta 2010 2009 2008 2007

liikevaihto, miljoonaa euroa 13,4 14,1 12,3 12,1

liiketulos, miljoonaa euroa 3,4 4,8 3,8 4,0

tulos ennen satunnaisia eriä, miljoonaa euroa 2,2 3,6 2,7 3,3

sijoitetun pääoman tuotto (roi), % 7,0 11,4 11,0 15,0

Bruttoinvestoinnit, miljoonaa euroa 4,6 2,8 11,2 6,1

Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 12 11 11 13

koY leppätalo 2010 2009

liikevaihto, miljoonaa euroa 0,3 0,7

liiketulos, miljoonaa euroa -0,5 0,0

tulos ennen satunnaisia eriä, miljoonaa euroa 0,0 0,0

leppäsuon kiinteistössä investoitiin 2,7 miljoonaa euroa 
domus academican d-talon maanpäällisten kerrosten peruskor-
jaukseen. peruskorjauksen on määrä valmistua elokuussa 2011. 

jollaksen kuunaripuiston etelärantatontilla sijaitsevan ja asema- 
kaavalla suojellun villa kuunarin peruskorjaukseen investoitiin  
0,6 miljoonaa euroa vuonna 2010. peruskorjaus valmistui joulu-
kuussa.

vuokrauS- ja kÄyTTÖaSTe hyvÄLLÄ TaSoLLa
vuoden 2010 HYY kiinteistöjen vuokraustoiminnan liikevaihto 
laski viisi prosenttia edellisvuodesta 13,4 miljoonaan euroon. 
liikevaihdon laskun syynä oli merkittävä vuokrattavien tilojen 
vähentyminen domus academican d-talon tilojen peruskorjaus-
töiden sekä toimistotilojen vajaakäytön vuoksi. lisäksi edellisvuo-
teen verrattuna liike-, myymälä- ja toimistotilojen vajaakäyttöaste 
kasvoi ja vuokralaisten sähkön sekä veden laskutus väheni.

liikevoitto laski kolmanneksen edellisvuodesta 3,4 miljoonaan 
euroon. sitä rasittivat erityisesti poistot ja käyttö- sekä huolto-
kulut ja sähkökulujen nousu. tulos ennen satunnaisia eriä oli  
2,2 miljoonaa euroa.

HYY kiinteistöt 
kaivopiHa oY
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keskustakiinteistön keskimääräinen vuokrausaste vuoden 
lopussa oli noin 94 prosenttia. sekä leppäsuon että kirjasto-
talon kiinteistön asuintilojen keskimääräinen käyttöaste oli 100 
prosenttia. kiinteistö oy ida aalbergin tie 1:n asunnot on vuok-
rattu opiskelija-asunnoiksi ja käyttöaste oli 94 prosenttia.

kIInTeISTÖjen markkIna-arvo nouSuSSa
Hyvää vuokrausastetta vauhdittivat pitkäaikainen vuokra-asiakas-
kunta, pysyvä asiakaslähtöinen henkilökunta ja korkea asiakas-
tyytyväisyys. nykyiset ja uudet vuokratila-asiakkaat arvostavat 
erityisesti tilojen keskeistä sijaintia, teknistä kuntoa ja saavutet-
tavuutta ympäri vuorokauden. 

ulkopuolisen asiantuntijan (kiinteistötaito peltola & co) vuosit-
tain suorittaman kiinteistöarvioinnin mukainen HYY kiinteistöjen 
markkina-arvo kasvoi tilikauden aikana 16,8 miljoonaa euroa, kun 
vuonna 2009 markkina-arvo laski 7,0 miljoonaa euroa. vuoden 
2010 lopussa markkina-arvo oli 173,4 miljoonaa euroa.

jÄLLeen ykkÖSSIja
kiinteistötalouden instituutin maamme toimitilojen asiakas-
tyytyväisyysvertailussa HYY kiinteistöt saavutti kärkisijan jo 
yhdennentoista kerran peräkkäin. HYY kiinteistöt sai erinomai-
sen arvosanan vuokranantajan tavoitettavuudesta, sujuvasta 
asiakaspalvelusta, HYY kiinteistöjen imagosta vuokranantajana ja 
kyvystä toteuttaa vuokra-asiakkaiden kanssa sovitut asiat.    

Domus Gaudiumin Sivistys-sauna kattoterasseineen on aurinkoinen ja inspiroiva kokous- ja illanviettopaikka. 

HYYn vuokraustoiminnan kehitys, milj. €
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keskustakiinteistö, ydinkeskusta, vuokra-ala 32 741 m2 osoite kunta valmistumis-/peruskorjausvuosi

kaivotalo kaivokatu 10 Helsinki 10 1955/1981/eri vaiheissa

citytalo mannerheimintie 3 Helsinki 10 1981

Hansatalo mannerheimintie 5 Helsinki 10 1981

uusi ylioppilastalo mannerheimintie 5 Helsinki 10 1910/eri vaiheissa

vanha ylioppilastalo mannerheimintie 3 Helsinki 10 1870/1978/julkisivu 2000

Leppäsuon kiinteistö, etu-Töölö, vuokra-ala 14 278 m2

domus academica, B-talo leppäsuonkatu 9 Helsinki 10 1947/1979/1999

domus academica, c-talo Hietaniemenkatu 14 Helsinki 10 1952/1984/2004

domus academica, d-talo Hietaniemenkatu 14 Helsinki 10 1968/1992

kirjastotalo, Helecon tietokeskus leppäsuonkatu 9 e Helsinki 10 1954/1999

kiinteistöyhtiöt ja kulttuurikiinteistöt
koY leppätalo/domus Gaudium (HYY 60 %, Hkkk:n tukisäätiö 40 %) leppäsuonkatu 11 Helsinki 10 2008

koY ida aalbergin tie 1 (HYY 25 %, kY 25 %, HYs 50 %) ida aalbergin tie 1 Helsinki 39

aleksis kiven kuolinmökki rantatie tuusula 1800-luku/1950-luku/1982

villa kuunari kuunaripuisto Helsinki 85 1900-luvun alku/2010

tyytyväisyysaste nousi korkeaksi erityisesti niissä ominaisuuk-
sissa, jotka liittyvät tilojen sijaintiin, liikenneyhteyksiin ja lähiympä-
ristöön sekä sen tarjoamiin palveluihin. 

neljä viidestä vuokralaisesta kokee ympäristövaikutusten huo-
mioon ottamisen tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi HYY kiinteistöjen 
tiloissa ja niihin liittyvissä palveluissa. uusia vuokralaisia hankit- 
taessa kiinnitetään huomiota asiakasyhteisön vastuullisen toi-
minnan periaatteisiin.

keSTÄvÄÄ kehITySTÄ
vuonna 2010 toiminnassa tuettiin ympäristökuormituksen 
vähentämistä ja kestävää kehitystä. HYY kiinteistöt osallistui 
WWf:n organisoimaan maailmanlaajuiseen valojen sammutus-
kampanjaan, jonka tavoitteena oli vaikuttaa maailman päättäjiin 
niin, että ilmastonmuutoksen torjunta otetaan vihdoin tosissaan. 
kaikki kaivokadun puoleiset mainosvalot sammutettiin tunniksi. 

keskustakiinteistössä on käytetty jo pitkään jarrutusenergiaa 
talteen ottavaa ekohissiä. Hissijärjestelmä muuntaa liike-energian  
sähköksi, jonka hissi hyödyntää omassa sähkönkulutuksessaan. 
se voi tuoda jopa 50–60 prosentin säästöt energiankulutuksessa.

Huhtikuussa 2010 HYY kiinteistöt liittyi maassamme kiinteistö- 
alan vastuuasioita kehittävän yhdistyksen GBc suomi ry:n 
(Green Building council finland, fiGBc) jäseneksi. sen pää-
määränä on tuoda kestävän kehityksen näkökulma luonnolliseksi 
osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa.

Domus academican D-talon peruskorjaus päättää pitkän investointi-
jakson leppäsuolla.
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[ Villa kuunari -puuhuvila 
vihittiin käyttöön HYYn 
142-vuotispäivänä.

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja maija Jäppinen vihki Villa kuunarin käyttöön 26.11.2010. Hän totesi puheessaan, että ylioppilaskunnassa 
pitää olla tilaa unelmille, uusille avauksille ja kulttuuriteoille.
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arvohuvILa vILLa kuunarI vIhITTIIn kÄyTTÖÖn
HYY kiinteistöjen merkittävä kulttuurinen investointiprojekti 
päättyi juhlallisesti 26.11.2010, jolloin jollaksen etelärannalla 
sijaitseva villa kuunari -puuhuvila vihittiin käyttöön HYYn 
142-vuotispäivänä.

syksyllä 2006 HYY osti huonokuntoisen, lähes satavuo-
tiaan suojellun puuhuvilan Helsingin kaupungilta 15 000 
eurolla. lattiapinta-alaltaan noin 180 neliömetrin huvila on 
tuhannen neliön suuruisella vuokratontilla, jonka omistaa 
Helsingin kaupunki. kaupan ehtona oli, että ostaja kunnos-
taa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan talon, jonka julkisivu on 
suojeltu asemakaavalla. 

kauniilla paikalla meren rannalla sijaitsevan huvilan kor-
jaushanke tehtiin kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti 
laadukkaasti. Huvilan peruskorjaus tulee maksamaan noin 
900 000 euroa sisältäen kunnallistekniset työt ja huvilan 
sisustuksen. 

Hirsirunkoisen ja harjakattoisen huvilan nimeksi oli annettu 
villa kuunari korostamaan rakennuksen kulttuurihistoriallista 
arvoa ja alkuperäistä käyttöä sekä sijaintia. 

peruskorjaustyön aikana joitain hirsiä uusittiin ja yläkerta 
rakennettiin lähes kokonaan uudelleen. myös ulkoseinän 
laudoitus purettiin ja rakennettiin uudestaan. ulkoseinät 
maalattiin vaalean keltaiseksi, mikä oli huvilan viimeisin väri. 
valaisimina käytettiin osin domus academican d-talosta 
saatuja vanhoja valaisimia.

piha- ja maalaustyöt jatkuvat vielä kesällä 2011. HYY  
käyttää villa kuunaria ensisijaisesti ylioppilaskunnan omaan 
koulutus- ja kokoustoimintaan. Huvilaa vuokrataan myös 
ulkopuolisille.

SuunnITTeILLa LISÄÄ kehITySInveSToInTeja
jatkossa tehdään toimistotiloissa vuokrasopimusten edellyttä-
miä ja vaatimia tilakunnostus- ja muutostöitä. suunnitteilla on 
parantaa keskustakiinteistössä vuokralaisten tilojen ilmanvaihtoa 
ja jäähdytyskapasiteettia sekä kehittää edelleen kaivopihan liike-
sisäänkäyntien ja ilmeen kaupallista vetovoimaa.

ohjelmassa on uudistaa kaivopihan katupintaa, suomalaisen  
kirjakaupan aleksanterinkadun puoleista sisäänkäyntiä ja kaivo-
talon kaivokadun puoleista julkisivua. Hankkeiden toteutus 
vuonna 2011–2012 riippuu viranomaisten lupakäsittelystä.

vuoden merkittävin investointi, leppäsuon kiinteistön domus 
academican d-talon peruskorjaus jatkuu elokuun 2011 loppuun.

aSIakaSLÄhTÖISyyS Luo kILpaILueTua
vuonna 2011 toimistotilojen vuokrausmarkkinat jatkuvat haas-
teellisina kireän hintakilpailun ja voimakkaan ylitarjontatilanteen 
takia. Ydinkeskustan toimisto- ja liiketilojen vuokrien lasku on 
taittumassa ja tyhjien liiketilojen määrä pääkaupunkiseudulla 
on kääntynyt laskuun. tilojen keskimääräisen vuokrausasteen 
ylläpito nykyisellä tasolla vuoden 2011 aikana on vaativa tehtävä 
markkinatilanteen ja vuokralaiskysynnän takia.

vuokraustoiminnan lähtöasema vuoteen 2011 on kuitenkin 
vahva. perustana ovat keskustakiinteistön päävuokra-asiakkaiden 
kanssa solmitut pitkäaikaiset vuokrasopimuskaudet, hyvä vaka-
varaisuus sekä pitkäaikainen kilpailukyky asiakaslähtöisellä tavalla.

tulostavoitteena on edelleen mahdollisimman hyvä, kestäviin 
toiminta-arvoihin perustuva pitkän aikavälin tulostaso. konsepti 
pohjautuu edelleen asiakaslähtöiseen vuokraustoimintaan ja 
kilpailukykyiseen markkinavuokratasoon. kilpailukykyä pidetään 
yllä nopealla ja riittävällä hoito- ja kunnossapitotoiminnalla sekä 
jatkuvilla kehitysinvestoinneilla.
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Vuosi 2010 oli monella sijoitustoiminnan mittarilla mitattuna 
poikkeuksellinen ja vaiherikas sijoitusvuosi. alkuvuodesta 
markkinat jatkoivat vahvaa elpymistään, mutta keväällä 

markkinoiden polttopisteeseen nousi etelä-euroopan velkakriisi, 
jonka seurauksena osakkeissa nähtiin korjausliike alaspäin. vuoden 
jälkipuoliskolla tapahtui vahva markkinoiden toipuminen, jota eivät 
edes irlannin valtion velkahuolet hälventäneet ja jonka ansiosta 
koko vuodesta muodostui verrattain hyvä sijoitusvuosi. 

vaihtelevista markkinatunnelmista huolimatta vuoden 2010 
sijoitustoiminnan laskennallinen tuotto oli 21,4 prosenttia, kun 
edellisvuonna se oli 37,9 prosenttia. positiivista tuottoa tuki 
pitkäjänteinen sijoitusstrategia. alkuvuonna muutettiin maan-
osien välisiä painotuksia. euroopasta ja suomesta siirrettiin viisi 
prosenttia kummastakin kehittyville osakemarkkinoille.  

vaSTuuLLISuuS on kILpaILueTu
HYY Yhtymän sijoitustoimintaa ohjaa ympäristöllinen, sosiaalinen 
ja taloudellinen vastuullisuus. HYY Yhtymä näkee vastuullisesti 
toimivat yritykset parempina pitkän aikavälin sijoituskohteina 
ja siksi vastuullinen sijoittaminen nähdään kilpailuetuna, joka 
pitkällä aikavälillä vaikuttaa myönteisesti liiketoiminnan tulokselli-
suuteen ja omistaja-arvoon. 

Yk:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet hyväksyneenä 
sijoittajana HYY Yhtymä uskoo, että ympäristö-, yhteiskunta- ja 
hallintotapatekijät vaikuttavat pitkällä aikavälillä myönteisesti sijoi-
tusten arvoon, eli vastuullisesti toimivien yritysten arvoon.

täydellistä määritelmää vastuullisesta yrityksestä on mahdo-
tonta antaa, mutta globaalit normit ja kansainväliset sopimukset 
osoittavat suunnan vastuullisen yrityksen määritelmälle. vas-
tuullinen yritys toimii pitkäjänteisesti omistajiensa hyväksi, ottaa 
huomioon erilaiset sidosryhmät, kuten yrityksen työntekijät, 
alihankkijat, luotonantajat ja asiakkaat. 

arvopaperit markkina-arvoin (1 000 €)

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Globaalit  
osakerahastot 1 385 12 % 1 342 14 % 932 13 % 1 169 11 %

kehittyvät  
markkinat 2 844 24 % 1 388 14 % 805 12 % 1 696 15 %

osakkeet aasia  
ja kauko-itä 437 4 % 256 3 % 241 3 % 429 4 %

osakkeet  
eurooppa 862 7 % 1 654 17 % 587 8 % 1 718 16 %

osakkeet  
pohjois-amerikka 1 902 16 % 1 135 12 % 1 289 19 % 1 445 13 %

osakkeet  
suomi 2 541 22 % 2 390 25 % 1 678  24 % 2 582 24 %

korot 1 693 15 % 1 456 15 % 1 433 21 % 1 935 18 %

Yhteensä 11 663 100 % 9 620 100 % 6 966 100 % 10 973 100 %

Sijoitustoiminnan tarkoituksena on säilyttää ja kartuttaa 
ylioppilaskunnan omaisuutta. Tavoitteena on sijoittaa va-
rat pitkäjänteisesti ja vastuullisesti sekä saavuttaa suurin 
mahdollinen tuotto valitulla riskitasolla sekä hajautuksella.

vastuullinen yritys toimii yhteiskuntavastuullisella tavalla, 
pyrkien ympäristön kannalta kestävään kehitykseen ja toimin-
tansa raportoinnissa läpinäkyvyyteen sekä monipuolisuuteen. 
kesällä 2010 HYY Yhtymä oli mukana perustamassa vastuullisen 
sijoittamisen yhdistystä finsif ry:tä. erillinen vastuucase asiasta 
sivulla 33.

SaLkun arvon neLInkerTaISTamInen
arvopaperisijoitusten markkina-arvo oli vuoden lopussa 11,7 
miljoonaa euroa, josta korkoinstrumenttien osuus oli 15 ja 
osakkeiden osuus 85 prosenttia. vuonna 2011 sijoitustoimin-
nassa muutetaan osakkeiden vaihteluväliä nykyisestä 50–90 
prosentista 50–100 prosenttiin. kehittyvien markkinoiden osuus 
nostetaan 30 prosenttiin. 

uutena taktisena instrumenttina käytetään High yield -rahastoja. 
pitkän aikavälin tavoite on nelinkertaistaa salkun arvo, mikä luo 
vaihtoehtoisen perustan voitonjaolle noin 25–30 vuoden kuluessa.

Sijoitustoiminnan laskennallinen tuotto, %
2010 2009 2008 2007 2006 Tuotto yhteensä koko ajalta

21,4 37,9 -36,4 6,2 15,1 30,1

vuosittainen laskennallinen tuotto 5,4 %.

Salkun odotettu kehittyminen, milj. €
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Oy UniCafe ab:n liiketoiminta kattaa sekä lounas- että 
juhlaravintolapalvelut. UniCafe tarjoaa terveellisiä, mauk-
kaita ja hinnaltaan kilpailukykyisiä lounaita ja kahvilatuot-
teita korkeakouluopiskelijoille ja henkilöstölle. UniCafe 
tarjoaa myös laadukkaita tilausravintola-, kokous- ja juhla-
palveluita yrityksille, järjestöille ja yhteisöille.  

unicafe säilytti johtavan asemansa pääkaupunkiseudun 
korkeakoulujen ravintolapalvelujen tarjoajana kovasta 
hintakilpailusta huolimatta. opiskelijaravintoloitsijana se 

kuuluu edelleen maamme kolmen suurimman joukkoon.
lounasravintoloiden liikevaihto kasvoi verrattuna edellisvuo-

teen. keskeisiä menestystekijöitä olivat hyvä hinta-laatusuhde, 
puhtaat raaka-aineet ja asiakaslähtöinen tuotekehitys. unicafe 
tarjosi yli kaksi miljoonaa opiskelija- ja henkilöstölounasta 19:ssä 
lounasravintolassa. lounasravintoloiden yhteydessä toimivia 
kahviloita oli neljä. 

unicafen juhlaravintolat kärsivät yleisestä epävarmasta 
taloustilanteesta, jonka takia juhlaravintolat eivät saavuttaneet 
niille asetettua liikevaihtotavoitetta. unicafe tarjosi palveluitaan 
neljässä juhlaravintolassa.

pÄIvITTÄIn noIn 20 000 aSIakaSTa
vuonna 2010 unicafen liikevaihto kasvoi prosentin edellisvuo-
desta 15,0 miljoonaan euroon. kasvua vauhdittivat lounastajien 
määrän lisääntyminen. liikevaihdosta lounasruokailun osuus oli 
85 ja juhlapalveluiden 15 prosenttia.  

opiskelijan saama ateriakohtainen valtion ruokailutuki oli 1,67 
euroa kustakin lounaasta. opetusministeriön ja kansaneläke-
laitoksen opintotukikeskuksen vahvistama opiskelijalounaan 
enimmäishinta oli koko vuoden 2,60 euroa. 

liiketappio kaventui puolella edellisvuodesta 0,2 miljoonaan 
euroon. lounasravintolat saavuttivat budjetoidun tuloksensa, 
mutta juhlaravintolatoiminta kääntyi tappiolliseksi tilaisuuksien 
vähenemisen ja keskiostoksen laskun takia.    

unicafen ravintoloissa kävi päivittäin noin 20 000 lounastajaa 
tai kahvila-asiakasta. lyyra-opiskelijakortin haltijat saivat ateriansa  
muita edullisemmin.

ympÄrISTÖagenTIT aLoITTIvaT ravInToLoISSa
verkkosivut olivat edellisvuosien tapaan merkittävä viestinnän 
kanava. sivuja kehitettiin entistä asiakasystävällisemmiksi ja liike-
toimintaa tukeviksi. sivujen kävijämäärät kehittyivät myönteisesti 
ja ne palvelivat noin 13 000 kävijää viikoittain. 

vuonna 2010 toiminnassa korostui kolme keskeistä pää-
töstä: päätös panostaa asiakaspalvelua parantavaan tuotannon 
tehostamisprojektiin, vahvistaa asiakaslähtöistä myyntikulttuuria 

ja käynnistää vastuullisuutta lisäävä ympäristöagenttitoiminta 
ravintoloissa.      

Ympäristöagenttien tehtävänä on etsiä oman ravintolan 
toiminnasta ympäristöasioiden hoitoa parantavia ja kuormitusta 
vähentäviä asioita. keskeisenä tehtävänä on tiedottaa ympäristö-
asioista henkilöstölle ja asiakkaille.

vuoropuheLuSSa SIDoSryhmIen kanSSa
unicafe toteuttaa sosiaalista vastuullisuutta kuuntelemalla asiak-
kaitaan ja kehittämällä toimintaansa heidän toiveensa huomioi-
den. unicafe osallistui vuoden 2010 aikana Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunnan järjestämiin tilaisuuksiin, joissa käytiin vuoropu-
helua kansalaisjärjestöjen kanssa.

päätavoitteena on käydä aktiivista ja avointa keskustelua asiak- 
kaiden kanssa sekä kuunnella herkällä korvalla asiakastoiveita. 
vuoropuhelua käydään myös muiden sidosryhmien, kuten hen-
kilöstön, yliopiston, viranomaisten, tavarantoimittajien ja omista-
jahallinnon kanssa. palautetta hyödynnetään unicafen ateria-
valikoiman ja muun lounasravintolaliiketoiminnan kehittämisessä. 

unicafen aktiivinen tuotekehitys uudistaa jatkuvasti lounas- 
listoja asiakaspalautteen pohjalta. noin 3 600 lounastajaa vii- 
dessä ravintolassa maisteli ja antoi palautetta 180:stä uusien 
reseptien mukaan valmistetusta ruoasta. annettujen palauttei-
den perusteella 99 prosenttia ruoista siirtyi ravintoloille lounas-
vaihtoehdoiksi. 

aTerIavaLIkoIma uuDISTuu jaTkuvaSTI
tuotekehitys huomioi erityisasiakasryhmät ja ateriavalikoimat. 
joka kolmas lounastaja noudattaa jo erityisruokavaliota ja viisi 
prosenttia kävijöistä vegetaarista ruokavaliota. painopisteinä ovat 
ruoan maku, terveellisyys ja kasvisruoka. jatkossa uudistetaan 
leipätarjontaa ja lisäkesalaatteja.

ravintoloissa on kattava asiakasturvallisuudesta huolehtiva 
omavalvontajärjestelmä. tuotetietoa jaetaan kaikista lounas-
ruoista tarkan tuoteselosteen avulla. unicafe osallistuu vuosit-
tain moniin tapahtumiin sydänviikosta kehy-aterioihin, joiden 
tuotosta osa menee kehitysyhteistyökohteisiin. 

unicafe on tukenut Helsingin yliopiston ruokakulttuuriprofessori-
hanketta, johon se on lahjoittanut joulumuistamisiin varatut rahat.

opiskelijalounaan hinnanmuodostus 1.1.2011
kelan määrittämä opiskelijalounaan enimmäishinta 4,27 e

kelan ateriatuki -1,77 e

opiskelijan maksama hinta unicafessa 2,50 e

HYY Yhtymän ja Ylioppilaskunnan antama tuki lyyra-kortilla -0,10 e

opiskelijan maksama hinta lyyra-kortilla unicafessa 2,40 e

oY unicafe aB
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arvoSTeTTu TyÖnanTaja 
unicafe on selvinnyt hyvin viime vuosien ravintola-alan työvoima- 
pulasta, mutta tulevaisuudessa alalle tarvitaan lisää osaajia. ilma-
piiritutkimuksen mukaan henkilöstö on ylpeä omasta työstään  
ja peräti 95 prosenttia on valmis suosittelemaan tutuilleen  
unicafea hyvänä työpaikkana.  

vuonna 2010 unicafen palveluksessa oli 45 eri kansallisuutta 
edustavaa ihmistä. Yhteensä henkilöstöä oli toimintavuonna 
keskimäärin 194. 

vaSTuuLLISuuS on oSa yDInToImInTaa 
laatu- ja ympäristöjärjestelmä ohjaavat unicafen ydintoimintaa 
tavoitteiden ja laadunhallinnan sertifikaattivaatimusten kautta. 
Ympäristöjärjestelmä hyväksyy liiketoiminnan tulostavoitteissa 
ympäristönäkökohdista aiheutuvat kulut ja ehkäisee ennalta 
ympäristölle ja terveydelle vaarallisia sekä haitallisia vaikutuksia. 
se edellyttää palveluntarjoajien ja tavarantoimittajien sitou-
tumista ympäristöperiaatteisiin. Ympäristökriteerit sisältyvät 
hankintakriteereihin.

unicafen toimisto noudattaa toiminnassaan WWf:n toimis-
toille tarkoitettua Green office -ympäristöpalvelua. sen avulla 
työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa 
säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta. tavoitteet huomioidaan 
mahdollisuuksien mukaan myös ravintoloiden toimistoissa.

Bureau veritas on myöntänyt unicafelle iso 9001 -laatuser-
tifikaatin. tuloskorttien avulla kirjataan vuosittain muun muassa 
ympäristötavoitteet ja niiden mittarit. suunnitelmissa on serti-
fioida ympäristöjärjestelmä alkuvuonna 2012. Ympäristövastuul-
lisuus näkyy osana kaikkien työntekijöiden tehtäviä. 

raaka-aIneeT pÄÄoSIn SuomaLaISTa aLkuperÄÄ
elintarvikehankinnoissa tavoitellaan suomalaista alkuperää, mutta 
tuotteita hankitaan myös muista pohjoismaista tai eu-maista 

riittävän laajan ja kilpailukykyisen tuotevalikoiman takaamiseksi. 
raaka-aineiden täytyy olla laadukkaita ja tuoteturvallisia. 

ensisijaisesti tuotteet hankitaan aina suomalaisilta tavarantoi-
mittajilta, sillä unicafe arvostaa suomalaisuutta. unicafe hankkii 
kaiken maidon ja 95 prosenttia maitotaloustuotteista suoma-
laiselta meijeriyritykseltä. suomalaista alkuperää ovat myös 
siipikarja ja perunat sekä kasvikset, juurekset ja salaatit sesongin 
mukaan. 

lihat ja lihavalmisteet hankitaan kahdelta suomalaiselta 
lihatalolta ja ovat alkuperältään 95 prosenttisesti suomalaisia. 
leipätoimittajana on pieni helsinkiläinen leipomo, mutta lounas-
ravintoloissa leivotaan myös itsekin kahvileivän lisäksi ruokaleipää 
kuten sämpylää. 

tavarantoimittajilta edellytetään konkreettista toimintaa ympä-
ristön kuormituksen vähentämiseksi ja ympäristöystävällisem-
pien pakkausten kehittämiseksi.

ruokahÄvIkIn SynTymISTÄ ehkÄISTÄÄn
vuonna 2010 unicafe osallistui muiden elintarvikealan yritysten 
kanssa mtt:n foodspill-tutkimukseen. Hankkeen päämääränä 
on kartoittaa ruokahävikin määrää ja vähentämiskeinoja koti-
talouksissa ja ravintoloissa sekä ehkäistä ruokahävikin syntymistä 
elintarvikeketjussa. 

oy uniCafe ab 2010 2009 2008 2007

liikevaihto, miljoonaa euroa 15,0 14,9 14,2 11,0

liiketulos, miljoonaa euroa -0,2 -0,3 -0,6 0,0

tulos ennen satunnaisia eriä, miljoonaa euroa -0,2 -0,3 -0,5 0,1

sijoitetun pääoman tuotto (roi), % -12,9 -16,6 -25,4 4,7

Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 194 178 172 158

Faktaluvut 2010
ravintoloita 20

kahviloita 4

juhlaravintoloita 4

lounastajia 2,1 miljoonaa

juhlapalvelutilaisuuksia (viola, Gustus & vera, domus, vanha) 900
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SuurempI pakkauSkoko vÄhenTÄÄ jÄTevuorTa
unicafe toteuttaa ympäristövastuullisuuttaan minimoimalla 
toiminnasta aiheutuvaa jätteen määrää ja kierrättämällä 
mahdollisimman paljon. kesällä 2009 unicafe otti yhteyttä 
alpron soijatuotteiden maahantuojaansa, koska se halusi 
vaikuttaa pakkauskokoihin. 

Yhteydenotto tuotti tulosta ja marraskuusta 2010 läh- 
tien soijakerma saadaan yhden litran pakkauksissa entisen  
2,5 desilitran sijaan. soijatuotteita unicafe tarvitsee päivit- 
täin ateriavalikoimassaan, koska ne sopivat perinteisesti  
maitotuotteiden korvaajiksi laktoosi-intoleranteille tai 
vegaanikuluttajille.

pakkauskoon suurentamisprojektin myötä kustannus-
tehokkuus on lisääntynyt ja jätemäärä on merkittävästi 
vähentynyt. unicafe selvittää parhaillaan maahantuojansa 
kanssa mahdollisuutta suurentaa tofupakkauksen kokoa. 
suunnitelmissa olisi suurentaa pakkauskoko yhden kilo-
gramman kokoiseksi keväällä 2011, kun nyt käytössä on  
250 gramman paketti.

unicafe vaikuttaa teollisuuden pakkauskokoihin myös 
muiden tavarantoimittajien kautta. esimerkiksi maidot tule-
vat kymmenen litran pakkauksissa ja leivät tulevat pakkaa-
mattomina suoraan helsinkiläisestä pienestä leipomosta. 
vastuullisuus nousee esiin myös siinä, että leipomo sijaitsee 
Helsingissä, joten voidaan jopa puhua lähiruoasta.

ruokahävikistä aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat elintarvike- 
tuotteissa selvästi suuremmat kuin mitä esimerkiksi pakkausten 
valmistuksesta ja jätehuollosta aiheutuu.

unicafessa paneudutaan vuoden 2011 aikana keinoihin, joilla 
ruokahävikkiä pyritään vähentämään. Biojätteen määrää mita-
taan ja seurataan päivittäin unicafen ravintoloissa. Ympäristö-
tietoa on kasvatettu muun muassa laajalla aineistolla intranetissä. 

vanha jaTkaa keIhÄÄnkÄrkenÄ
viime vuonna unicafe järjesti yhteensä noin 900 erilaista yritys-
ten ja yksityisten tapahtumaa neljässä juhlaravintolassa: vanhalla 
ylioppilastalolla, violassa, Gustus & verassa ja ravintola domuk-
sessa. 

juhlaravintolat tarjoavat tilausravintola-, juhla- ja ohjelmapal-
veluja sekä kohtaamispaikkoja yrityksille, opiskelijoille, yhteisöille 
ja kaupunkilaisille. vahvuuksina ovat keskeinen sijainti, kiintoisa 
miljöö ja persoonallisuus. 

juhlaravintoloiden keihäänkärki vanha ylioppilastalo toimi 
perinteikkäänä juhlatalona, joka tarjoaa kokous- ja juhlapalvelua 
opiskelijajärjestöille, yrityksille ja yhteisöille. 

TaSaISTa kaSvua
Hintakilpailu jatkuu edelleen kireänä juhlaravintolatoiminnassa, 
joka odottaa tasaista kasvua vuonna 2011. unicafen markkina-
asemaa vahvistetaan ja tunnettuutta lisätään myös Helsingin yli-
opiston ulkopuolella. tavoitteena on saavuttaa positiivinen tulos 
ja pitää opiskelija-aterioiden hinnat jatkossakin kilpailukykyisinä.  

lounasravintolatoiminnassa kysynnän odotetaan kasvavan, 
koska valtion talousarvioesitys korottaa vuonna 2011 ateriatuen 
määrää 0,10 eurolla. korotus siirtyy suoraan perusopiskelijoiden 
lounashintoihin siten, että hinta alenee korotetulla ateriatuen 
määrällä.

toisaalta luottokunnan päätös alkaa veloittaa jokaisesta kortti-
tapahtumasta kauppiaalta vähintään 4 senttiä tuo mukanaan 
merkittäviä lisäkustannuksia. maaliskuun alusta alkaen unicafe 
veloittaa jokaisesta pankki- tai luottokortilla maksetusta ostok-
sesta 4 senttiä per maksutapahtuma. 

unicafen asiakkaat voivat kuitenkin välttää lisämaksun mak-
samalla ostoksensa lyyra-kortilla tai käteisellä. kortilla opiskelija 
saa lisäksi lounaista unicafen tarjoaman lyyra-alennuksen.

juhlaravintolatoiminnalle luodaan selvät ja kannattavat 
konseptit. myyntikulttuuria vahvistetaan ja asiakasmarkkinointia 
ryhmitellään entistä tehokkaammin. taantuman hellittäessä 
juhlaravintoloilla on mahdollisuus kasvaa kannattavasti. 

jatkossa ekologista vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen kanssa 
jatketaan ja teollisuuden pakkauskokoihin pyritään vaikuttamaan 
entistä enemmän. 
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Helsingin suurin kesähostelli Hostel academica tarjoaa 
asiakkailleen lähes hotellitasoista yöpymistä kesä–elo-
kuussa. Vahvuuksia ovat ympäristöystävällinen maine, 
keskeinen sijainti, kilpailukykyinen hinta ja monipuoliset 
majoitusvaihtoehdot. 

etu-töölössä Hietaniemen uimarannan läheisyydessä 
sijaitseva Hostel academica tarjosi kesällä 2010 asiakkail-
leen 214 omalla wc:llä, kylpyhuoneella, pienoiskeittiöllä ja 

jääkaapilla varustettua huonetta.   
taantumasta, peruskorjauksesta ja majoitusalan hintakilpai-

lusta huolimatta käyttöaste nousi neljä prosenttia edellisvuo-
desta. erinomaista 82 prosentin käyttöastetta tukivat nopea 
reagointikyky markkinatunnelmiin ja tehokkaat myyntikanavat. 
peruskorjaustyö domuksen d-talossa poisti käytöstä hostellin 
46 suurinta huonetta, mikä rasitti tulosta, mutta nosti käyttö-
astetta. valtaosa majoitusvarauksista tehtiin sähköpostitse tai 
internetin kautta.   

oy academica Hotels ltd 2010 2009 2008 2007

liikevaihto, miljoonaa euroa 0,9 1,1 1,2 1,1
liiketulos, miljoonaa euroa 0,2 0,3 0,4 0,4
tulos ennen satunnaisia eriä, miljoonaa euroa 0,2 0,3 0,4 0,4
sijoitetun pääoman tuotto (roi), % 135,2 212,5 335,9 311,1
Henkilöstön lukumäärä kesäisin 12 12 13 12

Faktaluvut 2010 2009 2008 2007

Yöpyjiä 11 000 14 000 15 000 17 000

Yöpymisvuorokausia 25 000 33 000 37 000 38 000

keskiviipymä (vrk) 2,3 2,4 2,5 2,3

eri kansalaisuuksia 106 113 118 117

ulkomaisia asiakkaita (%) 84 84 82 82

Hostel academican kansainväliset asiakkaat arvostavat kielitaitoista ja palvelevaa henkilökuntaa. 

vahvan käyttöasteen vauhdittamana Hostel academican toi-
minnasta vastaavan oy academica Hotels ltd:n liiketulos oli  
0,2 miljoonaa euroa. 
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hoSTeL kompenSoI pÄÄSTÖT InTIaan
Hostel academica toteuttaa ympäristövastuullisuuttaan 
huomioimalla kaikissa hankinnoissaan ja toiminnassaan 
yhtenä kriteerinä ympäristövaikutukset. jo useamman 
vuoden ajan Hostel academica on käyttänyt WWf:n Green 
office -toimintamallia ja kompensoinut majoitustoiminnasta 
aiheutuneet hiilidioksidipäästöt. päämääränä on pienentää 
hosteltoiminnan ekologista jalanjälkeä.

Hiilidioksidipäästöjä syntyy muun muassa lämmityksestä, 
sähkön kulutuksesta, siivouksesta, jätekuljetuksista, tekstii-
lien pesusta ja kuljetuksesta. Hostelin asiakastutkimuksen 
mukaan joka toinen olisi valmis maksamaan vapaaehtoisen 
hiilidioksidipäästöjä kompensoivan summan. joka toinen 
vastaaja kertoi myös lajittelevansa jätteet hostellissa yöpymi-
sen aikana.

vuonna 2010 hiilidioksidipäästöt kompensoitiin the 
carbon neutral companyn kautta kahteen eri ympäristö-
projektiin intiaan. viime kesä–elokuussa päästöjä syntyi 
yhteensä 80 000 co2e, josta puolet kompensoitiin intialai-
seen dhulia-tuulivoimaprojektiin ja puolet toiseen kestävää 
kehitystä edistävään Green light portfolio -projektiin.

vuosina 2008–2009 majoitustoiminnasta aiheutuneet 
hiilidioksidipäästöt kompensoitiin kahteen eri ympäristö-
projektiin kiinaan.

neLjÄ vIIDeSTÄ TuLee mIeLeLLÄÄn uuDeSTaan
Ympäristövastuullisuus näkyy hostellin arkipäivän toiminnassa  
ja yhteistyökumppanien valinnassa. vuosina 2008–2010 hiili-
dioksidipäästöt kompensoitiin the carbon neutral companyn 
kautta ympäristöprojekteihin sekä kiinaan että intiaan.

viime kesänä ensimmäistä kertaa hostellin vierailijat saivat jät- 
tää tavaroitaan ja vaatteitaan kierrätettäväksi seuraaville asiak-
kaille. Hostel academica on allekirjoittanut suomen matkailualalle 
luodun kestävän kehityksen julistuksen, Helsinki declarationin. 

Hostellin menestystä tukee ammattitaitoinen ja asiakaslähtöi-
nen henkilökunta. rekrytointiperiaatteen mukaan vajaa puolet 
henkilöstöstä on aina edelliskesän kokeneita työntekijöitä. 

suurin osa henkilöstöstä on kuitenkin uusia, pääasiassa kielten 
tai majoitusalan opiskelijoita. vuosittainen henkilöstön vaihtu-
vuus mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden. 

asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan 82 prosenttia asiakkaista 
tulisi yöpymään hostelliin mielellään uudestaan. Hostelliasiakkaat 
arvostavat erityisesti sijaintia, turvallisuutta, puhtautta ja laaduk-
kaita palveluja. 

LÄheS 11 000 vIeraILIjaa
kesällä 2010 hostellissa majoittui lähes 11 000 vierailijaa. moni-
puolinen kielitaito on yksi asiakaspalvelun tukijalka, sillä ulkomaa-
laisten yöpyjien osuus on iso ja edelleen kasvussa. vuonna 2010 
ulkomaalaisten vieraiden osuus oli edellisvuosien tapaan suuri, 
84 prosenttia. 

Hostel academica odottaa hyvää käyttöastetta ja vähintään 
toimialan keskiarvon ylittävää tulosta tulevalle kesälle huolimatta 
siitä, että domuksen d-talon peruskorjaustyöt jatkuvat syyskuu-
hun 2011 saakka. 

vuonna 2011 keskitytään yhä tiiviimmin palvelukonseptin ja 
hinnoittelun uudistamiseen uusien asiakkaiden houkuttelemi-
seksi. majoituspalvelujen kysyntää kasvattavat jatkossa erilaiset 
pääkaupunkiseudun kesätapahtumat kuten yleisurheilun vuoden 
2012 em-kisat.   

top 5 ulkomaalaisvieraat 2010 (%)
1 saksa 11

2 venäjä 11

3 italia 6

4 espanja 5

5 ranska 5
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Gaudeamus  
(oY Yliopistokustannus)

nuori messuvieras tutustui Gaudeamuksen uunituoreeseen intiaanit-teokseen lokakuussa 2010 Helsingin kirjamessuilla.

Yliopistokustannuksen muodostavat Gaudeamus sekä sen 
julkaisusarjat Otatieto ja Palmenia. Gaudeamus tunnetaan 
laadukkaana oppi- ja tietokirjojen sekä tieteellisen kirjalli-
suuden kustantajana, jolla on läheinen suhde niin kirjoit-
tajiin kuin lukijoihinkin.

kirja-alan myllerrys jatkui vuonna 2010. koko ala on käynyt 
läpi rakennemuutosta, jossa kustantamot leikkaavat hen- 
kilöstömääräänsä, ulkoistavat toimintojaan ja etsivät uusia 

toimintamuotoja. 
Gaudeamus jatkoi toimintaansa humanistisen ja yhteiskunta-

tieteellisen kirjallisuuden kustantajana. rinnalla julkaistaan teoksia  
luonnontieteiden, tekniikan ja talouden alalta. tärkeä painopiste 
on ympäristöaiheisissa kirjoissa. Gaudeamuksen kirjoja käytetään 
oppikirjoina ja ne ovat hyvin esillä tiedotusvälineissä. 

vuonna 2010 Gaudeamuksen kirjoittajien saamat tunnustuk-
set kertovat, että Gaudeamuksen tietokirjoja pidetään tärkeinä.

oy Yliopistokustannus 2010 2009 2008 2007

liikevaihto, miljoonaa euroa 1,1 1,2 1,2 0,9

liiketulos, miljoonaa euroa -0,1 -0,2 -0,2 -0,4

tulos ennen satunnaisia eriä, miljoonaa euroa -0,1 -0,2 -0,2 -0,4

sijoitetun pääoman tuotto (roi), % -50,8 -242,9 -125,0 -272,5

Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 8 7 7 6

prInT on DemanD – TaLouDeLLISeSTI jÄrkevÄÄn 
TarvepaInaTukSeen
Gaudeamuksen liikevaihto pysytteli samalla tasolla verrattuna 
edellisvuoteen, vaikka koko alan tietokirjojen myynti laski noin 
kymmenen prosenttia. 

Gaudeamus vakiinnutti vuoden 2010 aikana print on demand 
eli tarvepainatustuotantonsa. nyt lukijoille voidaan tuottaa 
yksittäisinä kappaleina sellaisia loppuunmyytyjä kirjoja, joiden 
kysyntä on pieni. etuina ovat painoerien, investointien ja varasto-
jen optimointi. Yleistyessään print on demand parantaa kirja-alan 
tarjontaa ja näkyvyyttä.

vaSTuuLLISeT TeokSeT SaIvaT TunnuSTukSIa
vastuullisuus on keskeisessä asemassa Gaudeamuksen teok-
sissa. se korostuu julkaisemalla pienilevikkistä kirjallisuutta, jotta 
opiskelijoille ja muille lukijoille voidaan tarjota korkeatasoisia 
suomenkielisiä tieto- ja oppikirjoja.

 vuoden 2010 tiedekirjaksi valittu Helena Hallenbergin ja irmeli 
perhon ruokakulttuuri islamin maissa nostaa oivaltavalla tavalla 
esiin islamilaisten maiden historian, kulttuurin ja yhteiskunnalliset 
olot ruokakulttuurin kautta. 

professori ismo lindell sai vuonna 2010 tiedonjulkistamisen 
valtionpalkinnon teoksestaan sähkön pitkä historia. itämeren 
tulevaisuus valittiin vuoden 2010 tieto-finlandia-ehdokkaaksi. 
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ITÄmeren TuLevaISuuS 
nouSI TIeTo-FInLanDIa-
ehDokkaakSI
vastuullisuus on jo pitkään ollut kes-
keisessä asemassa Gaudeamuksen 
teoksissa, joiden kantavaksi aiheeksi 
on noussut kestävä kehitys. vuonna 
2010 laajaa mediajulkisuutta sai 
Gaudemuksen kustantama itämeren 
tulevaisuus, joka valittiin vuoden 2010 
tieto-finlandia-ehdokkaaksi. 

teos lähestyi itämerta ja sen suojelua monitieteisesti 
useiden alan asiantuntijoiden kirjoittamilla artikkeleilla, unoh-
tamatta kulttuuristakaan näkökulmaa. valintalautakunnan 
mukaan teos on tutkijoiden vastuullinen kannanotto ja se 
antaa myös konkreettisia ehdotuksia itämeren suojeluun.

aiheen merkittävyyttä nostaa se, että itämeri ja sen tila 
koskettaa vesistöalueena 85 miljoonaa ihmistä. usealle  
itämeren alueen valtiolle itämeri on ainoa meri ja samalla 
väylä kulttuurien kohtaamiseen. 

tällä hetkellä kulttuurivaikutuksesta näkyvät myös huonot 
seuraukset. itämerestä on muodostunut sitä ympäröivien 
valtioiden ja ihmisten kaatopaikka. siitä on tullut yksi maail-
man saastuneimmista meristä. sen pelastaminen edellyttää 
suuria kansainvälisiä ja kansallisia sitoumuksia. 

teos vastaa kysymyksiin: miksi itämeri pilaantuu, miksi 
sen kansainvälinen suojelu polkee paikallaan ja mitkä olisivat 
ratkaisut itämeren pelastamiseksi. se antaa useita konkreet-
tisia ehdotuksia ja näkökulmia itämeren suojeluun ja selkeyt-
tää luonnonsuojelun haasteita sekä politiikan että biologis-
kemiallisten vaikutusten alueilta. 

kirja toimii ajankohtaisena esimerkkinä tutkijoiden 
vastuullisesta kannanotosta ympäristömme tilaan toimen-
pide-ehdotuksineen. Yksikään itämeren valtio ei vapaudu 
vastuusta. jonkun maan maatalouden päästöt ovat suuret, 
toiset saavat aikaan teollisuuden ja meriliikenteen päästöjä.

teos nostaa esille sitovan suojelusopimuksen tarpeen. 
siinä on myös uusia avauksia suojelun edistämiseksi. esi-
merkiksi saastuttaja maksaa -periaate voitaisiin korvata  
uhri maksaa -periaatteella.

itämeren tulevaisuus on suomen kulttuurirahaston ra-
hoittaman kolmivuotisen itämeri-projektin tuotos. Hanketta 
ajoivat suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, maa-  
ja elintarviketalouden tutkimuskeskus mtt ja Åbo akademi.

kustannettujen kirjojen määrä 2010 2009 2008 2007

Gaudeamus

uudet kirjat 33 37 35 38

uusintapainokset 44 32 19 16

otatieto

uudet kirjat 0 3 1 2

uusintapainokset 5 5 3 10

palmenia

uudet kirjat 4 9 11 10

uusintapainokset 6 5 12 4

LaaDukaSTa SISÄLTÖÄ monIkanavaISeSTI
vuonna 2011 päätavoitteena on parantaa kannattavuutta ja 
päästä lähelle nollatulosta. kannattavuutta haetaan tarkoilla 
kustannuspäätöksillä ja kulujen hallinnalla. painopisteenä on 
vahvistaa tuotantoprosessia, myyntiä, markkina-asemaa ja tuote-
merkkiä.

kirja-alan näkymät jatkuvat epäselvinä: ala jatkaa vahvasti 
nykymallilla noin 4–5 vuotta uusien tekniikkojen tullessa vähi-
tellen osaksi kustantamoiden ansaintalogiikkaa. tietokirjamark-
kinoilla avainasemassa ovat laadukas sisältö ja taito yhdistää 
sähköiset käyttöliittymät perinteiseen kirjankustantamiseen. 

panostukset e-kirjahankkeisiin jatkuvat, mutta e-kirjasta ei ole 
vielä lähivuosina laajamittaiseksi liiketoiminnaksi. tarvepainatus  
lisääntyy edelleen, koska se vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja 
parantaa kustantamoiden kannattavuutta.

akateemisessa maailmassa käyttöön otettavat open access 
-käytännöt vaikuttavat ainakin tilapäisesti kirjan asemaan, mutta 
vähitellen erilaiset käyttöliittymät ja julkaisumuodot löytävät paik-
kansa. pienilevikkisen oppi- ja tiedekirjallisuuden julkaisemisen 
taloudelliset edellytykset on turvattava viime kädessä julkisen 
tuen avulla.
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Oy Suomen Lyyra ab ylläpitää monipuolista opiskelija- 
sekä henkilökuntakorttia ja jatkuvasti kehittyvää verkko-
palvelua. Se tarjoaa opiskelijoille elämää helpottavia ja 
hyödyllisiä etuja ja palveluja ja toimii kumppaniyrityksille 
rajapintana korkeakouluopiskelijoiden arkeen.

lyyra.fi-verkkosivustolta voi tilata opiskelijakortin, ladata 
rahaa kortilleen ja tutustua yli tuhanteen opiskelijaetuun. 
lisäksi siellä voi osallistua vaihtuviin kilpailuihin, keskustella 

ja muodostaa ryhmiä. kesällä 2010 lanseerattiin asunnonvälitys-
osio, joka osoittautui heti tarpeelliseksi ja suosituksi. 

verkkopalvelussa panostettiin tiedon jakoon lyyran ja muiden 
verkkosivujen välillä, kun vertaistukisisältö kehittyi edelleen 
opetus- ja kulttuuriministeriön verkkoylioppilastalo-hankkeessa. 

vuonna 2010 verkkopalvelun sivuilla oli enimmillään yli 
100 000 käyntiä kuukauden aikana. keskimäärin vierailu sivuilla 
kestää yli kuusi minuuttia. asunnonvälityssivuja katsottiin yli 
60 000 kertaa elokuussa. sähköistä uutiskirjettä tilasi 74 000 
opiskelijaa. 

kIerrÄTeTTÄvÄ Lyyra-korTTI
valtakunnallinen lyyra-kortti on opiskelijan oman ylioppilas- 
tai opiskelijakunnan jäsenkortti, joka voi toimia alennus-, etu-, 
kirjasto- ja maksukorttina. se antaa opiskelijalle yli 1 000 etua 
ympäri suomea.

oY suomen lYYra aB

vuonna 2010 käytössä olevien korttien määrä kasvoi 25 
prosenttia edellisvuodesta 105 000:een. määrä on liki kolmin-
kertaistunut vuoteen 2007 verrattuna. kasvun veturina oli lyyra-
isic-yhdistelmäkortti, joka tarjoaa kansallisen opiskelijakortin 
lisäksi todistuksen opiskelijastatuksesta ympäri maailmaa ja 
kansainvälisiä opiskelijaetuja. 

viime vuonna lyyra-kortti oli uusien opiskelijoiden tilattavissa 
yhdessätoista ylioppilaskunnassa, kahdeksassa opiskelijakun-
nassa ja henkilöstölle yhdessä yliopistossa yhteensä kolmella-
toista paikkakunnalla.

oy Suomen lyyra ab 2010 2009 2008 2007

liikevaihto, miljoonaa euroa 0,2* 0,6 0,6 0,5

liiketulos, miljoonaa euroa -0,4 -0,3 -0,4 -0,4

tulos ennen satunnaisia eriä, miljoonaa euroa -0,4 -0,3 -0,4 -0,3

Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 6 5 5 4

* vuoden 2010 liikevaihto koostui palvelu- ja mediamyynnistä sekä kahden kuukauden  
 kortti- ja lisenssimyynnistä. edellisvuosien liikevaihdot eivät ole vertailukelpoisia, koska  
 kortti- ja lisenssimyynnin alihankintasopimus uudistettiin 1.3.2010. kortti- ja lisenssi- 
 myynti kirjattiin kauttalaskutuseränä.

Faktaluvut 2010 2009 2008 2007 2006

lyyra-ylioppilaskunnat ja  
-opiskelijakunnat 19 21 19 13 4

paikkakuntien määrä 13 11 10 8 4

käytössä olevat lyyra-kortit, kpl 105 000 84 000 63 000 43 000 20 000

lyyra oli mukana opiskelijoiden iloisessa laskiaisriehassa 2011 Helsingin kaivopuistossa. 
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aSunnonvÄLITyS kÄynnISTyI LyyraSSa
oy suomen lyyra ab käynnisti yhteistyöprojekteja vuoden 
2010 aikana vastuullisesti toimivien kumppaneiden ja ali-
hankkijoiden kanssa. Yksi näistä oli Helsinki education and 
research area (Hera), joka on Helsingin metropolialueen 
korkeakoulujen yhteinen, Helsingin yliopiston koordinoima 
kehittämisverkosto. lyyran ja Heran opiskelija-asumista 
edistävä hanke kattaa vuodet 2011–2013. 

aiesopimus hankkeesta allekirjoitettiin 3.2.2011. tavoit-
teena on koota opiskelijoiden asumispalvelut yhteen osoit-
teeseen ja kasvattaa markkinointiviestinnällä vuokranantajille 
lyyra.fi-palveluportaalin asunnonvälityksen volyymia merkit-
tävästi. näin voidaan parantaa opiskelijoiden asuntotilan-
netta korkeakoulupaikkakunnilla.

etenkin pääkaupunkiseudulla jokasyksyinen asuntoahdinko  
on ollut tuttu ilmiö. eri korkeakoulut ja ylioppilaskunnat ovat  
tehneet jo pitkään työtä tahoillaan asumispalvelujen ja -tiedon  
jakamiseksi opiskelijoille. uusi hanke saattaa voimavarat yhteen  
ja luo yhden osoitteen, josta fuksit ja ulkomailta tulevat pää-
sevät helposti asunnonhaun alkuun. ylioppilaskuntien  
Lyyra.fi:ssä voi jo nyt ilmoittaa ja hakea vuokra-asuntoa tai 
etsiä kämppäkaveria – ilmaiseksi ja kolmella kielellä.

lyyra ja Hera pyrkivät kehittämään etenkin kansain-
välisten opiskelijoiden ja tutkijoiden palveluita, sillä heidän 
asemansa suomalaisilla asuntomarkkinoilla on erityisen 
haasteellinen. se johtuu osin asenteista, osin paikallistiedon  
puutteesta sekä osin siitäkin, että suomesta puuttuu 
perinne kalustettujen vuokra-asuntojen tarjonnasta. 

kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden saaminen 
suomeen on tärkeää koko maamme kilpailukyvyn kannalta.  
Heran ja lyyran yhteinen kehittämishanke perustuu 
opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän suosituksiin kor-
keakoulujen kansainvälistymistä tukevien asumispalvelujen 
kehittämisestä.

lyyra-kortit valmistettiin kestävästä ja  
kierrätettävästä pet-muovista. vastuulli-
suus yhtiön toiminnassa toteutui sähköi-
sessä tiedonvälityksessä, energian järke-
vässä käytössä, paperitulosteiden määrän 
minimoimisessa ja jätepaperin lajittelussa. 

TehokaS kanava TavoITTaa opISkeLIjaT
vuonna 2010 lyyran yhteistyökumppanit ovat tarjonneet opis-
kelijoille erilaisia etuja ja palveluja sekä toteuttaneet mainoskam-
panjoita. lyyran avulla yritykset ovat muun muassa tarjonneet 
tuotteitaan verkkokaupassa muita ostospaikkoja edullisempaan 
hintaan sekä rakentaneet yrityskuvaansa tai tuoneet tuotemerk-
kejään tunnetuksi opiskelijoille. 

esimerkiksi Hok-elanto toteutti lyyran kanssa syksyllä  
ateneneumissa opiskelijatapahtuman, minkä suosio kannusti 
tekemään siitä jokavuotisen. lisäksi lanseerattiin tutor-vip, jolla 
koko tutor-opiskelijaryhmä sai tuntuvia etuja syksyn ajan. 

eDuLLISTa makSamISTa kampukSILLa
lyyra-maksaminen otettiin käyttöön sodexon ylläpitämässä 
ravintola ladonlukossa Helsingin viikissä ja fazer amican 
mathilda-ravintolassa vaasan yliopiston tiloissa. ensimmäinen 
lyyralla toimiva kahviautomaatti otetaan käyttöön vuonna 2011 
Helsingin yliopistokampuksella. uusia automaattien sijoitus- ja 
maksamispaikkoja etsitään aktiivisessa yhteistyössä ylioppilas- ja 
opiskelijakuntien kanssa. 

SÄhkÖInen opISkeLIjan TunnISTamInen 
vuonna 2011 kehitetään edelleen opiskelijuuden sähköisen tun-
nistamisen mahdollistavaa elyyraa, jonka pilottiprojekti käyn-
nistyi syksyllä. sen käyttöönottoa pyritään edistämään muun 
muassa verkkokaupoissa.

vuosille 2011–2013 sovittiin yhteishankkeesta Helsingin metro- 
polialueen korkeakoulujen kehittämisverkoston, Helsingin yli-
opiston koordinoiman Heran kanssa. tavoitteena on parantaa 
korkeakouluopiskelijoiden asuntotilannetta kokoamalla opiskeli-
joiden asumispalvelut yhteen osoitteeseen. Hanke tulee kas-
vattamaan merkittävästi lyyran asunnonvälityksen volyymia ja 
palvelua opiskelijoille. 

lyyrassa aloittivat syksyllä 2010 kokopäivätoiminen toimitus-
johtaja ja tekninen projektipäällikkö. lyyran tavoitteena on var-
mistaa toimintansa tulorahoitus ja saada järjestelmän käyttäjiksi 
90 prosenttia maamme korkeakouluopiskelijoista. HYY Yhtymä 
omistaa suomen lyyran osakkeista 60 prosenttia ja suomen 
ylioppilaskuntien liitto (sYl) 40 prosenttia.

29



VaStuullinen toiminta

H Y Y  Y H T Y M Ä N  V U O S I  2 0 1 0  v a S T u u L L I n e n  T o I m I n T a30



H Y Y  Y H T Y M Ä N  V U O S I  2 0 1 0  v a S T u u L L I n e n  T o I m I n T a

Vastuullisuus on yksi HYY Yhtymän arvoista ja siten erit-
täin tärkeää kaikessa toiminnassamme. Yhdessä muiden 
arvojemme – pitkäjänteisyys ja aktiivisuus – kanssa se luo 
vankan pohjan aidolle vastuulliselle liiketoiminnalle. 

Ylioppilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystoi-
mintaa voidaan tehdä sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ympä- 
ristön kannalta vastuullisesti toiminnan laadusta ja tulok- 

sellisuudesta kuitenkaan tinkimättä. 
Yhtymä on merkittävä työllistäjä, veronmaksaja, rakennuttaja, 

vuokranantaja, yhteistyökumppani ja sijoittaja. HYY Yhtymän  
perustehtävä – ylioppilaskunnan varsinaisen toiminnan talou-
dellinen tukeminen ja opiskelijoiden hyvinvointia lisäävien 
palveluiden tarjoaminen – on itsessään yhteiskunnalliseen 
hyvään pyrkivä. HYY Yhtymän voitonjaon avulla ylioppilaskunta 
pystyy toimimaan taloudellisesti itsenäisesti ja edistämään 
omia tavoitteitaan. 

HYY Yhtymä toteuttaa vastuullisuutta mm. pyrkimällä lisää-
mään opiskelijoiden ja yliopistoyhteisön hyvinvointia. esimerkkejä 
tästä ovat unicafen opiskelijalounaat, suomenkieliset laadukkaat 
tiedekirjat, opiskelija-asunnot, lyyran innovatiiviset palvelut ja 
kulttuuriomaisuudesta huolehtiminen.

vastuullisuus on osa päivittäistä liiketoimintaamme kaikilla 
organisaatiomme tasoilla ja tavoitteemme on luoda siitä  
HYY Yhtymän liiketoiminnalle pysyvä kilpailuetu.

vaSTuuaSIoIDen johTamInen 
johtaminen on keskeinen työkalu, kun vastuullista toimintaa to- 
teutetaan käytännössä. Yhtymän johtamisessa sovitetaan yhteen 
omistajan määrittelemät ja/tai hyväksymät tehtävät ja rajat, liike- 
toimintayksiköiden menestymistarpeista lähtevät strategiset pyr-
kimykset, työyhteisöjen oppimiskyky ja ihmisten sitoutuminen  
muutokseen. vastuullinen toiminta linjataan HYY Yhtymän stra-
tegiassa ja omistajastrategiassa. omistajastrategia on julkinen 
asiakirja ja sen linjauksiin voi tutustua nettisivuillamme www.hyy.fi. 

vastuullinen toiminta on osa normaalia toimintaamme ja sen 
toteuttaminen on liiketoimintajohdon vastuulla.

johdon tukena toimii HYY Yhtymän vastuullisen toiminnan työ-
ryhmä. ryhmää johtaa yhtymän toimitusjohtaja ja siihen kuuluu 
edustus eri vastuualueilta (taloudellinen, sosiaalinen, ympäristö, 
kulttuurinen ja sijoittaminen), isoimmista liiketoimintayksiköistä 
sekä viestinnästä. työryhmän päätehtävänä on valvoa yhtymä-
strategian vastuutavoitteiden toteuttamista. lisäksi työryhmä 
arvioi vastuullisen toiminnan tasoa ja toteutusta yhtymässä, 
pyrkii lisäämään henkilöstön tietoa vastuuasioista sekä koordinoi 
vastuuraportointia ja -viestintää. ryhmän tarkka kokoonpano 
luettavissa netistä www.hyy.fi.

[arvomme  
näkyvät aidosti  
toiminnassamme.

jokaisen yhtiömme ja toimintomme vuosisuunnitelmiin ase-
tetaan vastuullisuutta koskevia tavoitteita. HYY Yhtymän hallitus 
seuraa tavoitteiden toteutumista. Yhtymän hallintoneuvosto 
seuraa omistajastrategian vastuutavoitteiden saavuttamista. 
tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan myös ylioppilaskunnan 
edustajistolle vuosittain.

vastuullisen toiminnan toteutusta seurataan taloudellisilla ja 
vastuullisen sijoittamisen mittareilla sekä sosiaali- ja ympäristö-
vastuun mittareilla. seurantaa tehdään myös ulkopuolisten 
auditointien kautta (esim. Green office, Bureau veritas,  
un principles for responsible investment pri, Global compact). 
toiminnasta raportoidaan tässä HYY Yhtymän vuosi -raportissa 
sekä nettisivuillamme.

vastuullisuustavoitteet huomioidaan myös johdon kannuste-
järjestelmässä.

Henkilöstön ja omistajahallinnon ideointikykyä käytetään 
hyväksi luovilla tavoilla. Yhtymä jakaa vuosittain vastuullista 
liiketoimintaa koskevan innovaatiopalkinnon. palkinto annetaan 
henkilökunnan tai omistajayhteisön edustajalle, joka on esittänyt 
vastuullista liiketoimintaa kehittävän, toteuttamiskelpoisen idean. 
palkinnon myöntämisestä päättää hallintoneuvosto. palkintoa ei 
suunnitelmista huolimatta jaettu vielä vuonna 2010 vaan ensim-
mäinen palkinto jaetaan vuonna 2011.

avoIn ja akTIIvInen SIDoSryhmÄkeSkuSTeLu 
yhTymÄLLe LuonTevaa
Yhtymän yritykset toimivat useilla eri toimialoilla ja niiden sidos-
ryhmät ovat osittain hyvinkin erilaisia. Yhdistävänä tekijänä on 
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja sen jäsenet. 

opiskelijat ovat ylioppilaskunnan jäseninä yhtymän omistajia ja 
palvelujen käyttäjinä yhtymän yritysten asiakkaita. He osallistuvat 
päätöksentekoon yhtymän yritysten hallitusten ja muiden toimi-
elinten jäseninä. opiskelijat tutustuvat näin yrityselämään ja sen 
käytäntöihin sekä tekevät päätöksiä, joiden vaikutus voi olla pitkä-
aikainen ja merkittävä koko ylioppilaskunnalle. HYY Yhtymään 
rakennetuilla hyvillä hallintotavoilla on tärkeä merkitys. parhaassa 
tapauksessa opiskelijat vievät käytäntöjä eteenpäin tulevaisuuden 
työyhteisöissään ja luottamustehtävissään.

opiskelijoiden keskeinen ja monitahoinen rooli asettaa jatkuvia 
haasteita toimivan vuorovaikutuksen luomiselle. aktiivista vuoro-
puhelua käydään omistajahallinnon virallisten kanavien lisäksi 
lukuisin tavoin, esimerkiksi osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin tai 
sosiaalisen median keskusteluihin. opiskelijat ovat tervetulleita 
ideoineen ja ajatuksineen, ovet ovat heille avoinna.

Yhtymän yritysten toinen tärkeä sidosryhmä on oma henki-
löstö. Henkilöstöllä on useita vaikuttamiskanavia ja niitä käsitel-
lään laajemmin sosiaalisen vastuun kohdalla, sivulla 34.
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vaSTuuLLISen ToImInTamme oSa-aLueeT

SoSIaaLInen vaSTuu

 ƫ opiskelijapalvelut
 ƫ henkilöstön työhyvinvointi,  
osaaminen ja hyvä työympäristö

 ƫ tasa-arvon edistäminen tasa-arvo-
suunnitelman linjausten mukaisesti

 ƫ avoin ja kannustava johtamis- 
kulttuuri

 ƫ ensisijassa vakinaisten  
työsuhteiden luominen sellaisiin 
tehtäviin, jotka eivät ole kausi-  
tai projektiluonteisia

 ƫ avoin vuorovaikutus asiakkaiden 
kanssa 

 ƫ monikulttuurisuuden  
huomioiminen liiketoiminnassa

 ƫ palveluiden ja tuotteiden  
saatavuus ja laatu

 ƫ vaihtoehtojen tarjoaminen
 ƫ vastuullisesti toimivien yhteistyö-
kumppanien ja alihankkijoiden 
valinta 

ympÄrISTÖvaSTuu

 ƫ ekologisen jalanjäljen ja ilmasto-
päästöjen pienentäminen

 ƫ käytettyjen raaka-aineiden, tuottei-
den ja pakkausten ympäristöseikat 

 ƫ jätteen määrän minimointi ja  
tehokas kierrättäminen

 ƫ energian ja veden kulutus
 ƫ ympäristövaikutusten huomioon 
ottaminen toiminnassamme ja kai-
kissa hankinnoissa yhtenä kriteerinä

 ƫ ympäristöystävällisten ratkaisujen ja 
energiatehokkuuden edistäminen 
rakentamisessa ja remontoinnissa

 ƫ henkilökunnan ja asiakkaiden pe-
rehdyttäminen ympäristöasioihin

TaLouDeLLInen vaSTuu

 ƫ pitkäjänteinen toiminta
 ƫ ylioppilaskunnan varallisuuden  
hoito turvallisesti ja tuottavasti sekä 
varallisuuden kasvattaminen

 ƫ jatkuva ja tasainen voitonjako

kuLTTuurInen vaSTuu

 ƫ kulttuurihistoriallisesti ja rakennus-
taiteellisesti arvokkaista rakennuk-
sista ja taideteoksista huolehtiminen

 ƫ rakennus- ja korjaushankkeiden  
toteuttaminen kaupunkikuvallisesti 
ja arkkitehtonisesti laadukkaasti

Yritysten asiakasryhmät vaihtelevat toimialoittain. opiskelijoi-
den ja yliopistojen henkilökunnan lisäksi yrityksemme palvelevat 
mm. liikekiinteistöjen vuokralaisia, hostel-vieraita ja kokousten, 
juhlien ja tapahtumien pitäjiä. Yhteisenä tavoitteena on ylläpitää 
avointa ja kaikkia osapuolia tyydyttävää keskustelua palveluis-
tamme ja niiden laadusta sekä asiakkaiden toiveista ja tarpeista. 
asiakkaan ääntä kuunnellaan muun muassa asiakastyytyväisyys-
tutkimusten ja saadun palautteen avulla. toimialoilla on myös 
niille sopivia omia tapoja asiakaskeskusteluun, muun muassa 
ravintola-alalla kampuskohtaisia ravintolatoimikuntia. 

Yhtymän yritykset valitsevat vastuullisesti toimivia tavarantoi-
mittajia ja yhteistyökumppaneita.  

lisäksi yrityksemme ovat läheisesti tekemisissä useiden viran-
omaistahojen, kaupungin, yliopiston, tiedotusvälineiden ja sijoit-
tajien kanssa. tavoitteena on avoin keskustelu ja yhteydenpito.

vaIkuTTamInen
Yhtymä ja sen toimialat vaikuttavat vastuullisen liiketoiminnan 
kehittymiseen eri yhteistyöorganisaatioiden kautta: 

 ƫ un principles for responsible investment pri 
 ƫ finsif ry (finlands sustainable invest forum)
 ƫ Yk:n Global compact
 ƫ vastuullisen yritystoiminnan verkosto, fiBs finnish Business 
and society

 ƫ GBc suomi ry – Green Building council finland (fiGBc)
 ƫ nolla tapaturmaa -foorumi
 ƫ WWf:n Green office 
 ƫ Ympäristöjohtamisen yhdistys

TaLouDeLLInen vaSTuu
HYY Yhtymän taloudellinen vastuu tarkoittaa pitkäjänteistä ja 
vastuullista yritystoimintaa. päämääränä on ylioppilaskunnan 
varallisuuden hoito turvallisesti ja tuottavasti siten, että tulevien 
jäsenistöpolvien toimintaedellytykset säilyvät. talouden hoidossa 
korostetaan vastuuta omistajalle. 

HYY Yhtymän voitonjaon avulla ylioppilaskunta pystyy toimi-
maan taloudellisesti itsenäisesti ja edistämään omia tavoittei-
taan. vuonna 2010 HYY Yhtymän voitonjaolla katettiin noin kaksi 
kolmasosaa ylioppilaskunnan varsinaisen toiminnan kuluista.  
HYY Yhtymän pitkän aikavälin tavoite on parantaa tulostaan niin, 
että tulevaisuudessa sen voitonjaolla voidaan kattaa ylioppilas-
kunnan varsinainen toiminta.
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HYY Yhtymässä taloudellisten riskien ottaminen on kohtuul-
lista, mutta se ei ole peruste passiivisuudelle. toimintaa kehi-
tetään aktiivisesti, myös epäonnistumiset hyväksytään ja niistä 
opitaan. taloudellinen tulos tulee saavuttaa vastuullisin keinoin, 
hyvän hallintotavan, avoimen viestinnän ja toimivan sidosryhmä-
vuorovaikutuksen tukemana, ympäristö-, kulttuurinen ja sosiaali-
nen vastuu huomioiden.

HYY Yhtymän taloudenhoidon tärkeä tavoite on jatkuva ja 
tasainen voitonjako ylioppilaskunnalle. voitonjaon määrää päätet-
täessä otetaan huomioon yhtymän maksuvalmius ja toiminnan 
jatkuvuuden turvaaminen. kiinteistöomaisuuden ja sijoitustoi-
minnan realisoitumatonta arvonnousua eli laskennallista tuottoa 
ei tämän vuoksi käytetä voitonjaon perusteena. 

Taloudellisen vastuun keskeisiä kysymyksiä
 ƫ opiskelijoiden hyvinvointia lisäävien palveluiden tarjoaminen, 
osin voittoa opiskelijaetuina jakaen tai voittoa pienentävä ympä-
ristö- tai muu omistajan linjaama laatukriteeri huomioiden

 ƫ kohtuullinen riskinotto
 ƫ turvaava ja tuottava varallisuuden hoito
 ƫ jatkuva tasainen voitonjako omistajalle 
 ƫ yhtymän toiminnan jatkuvuuden ja maksuvalmiuden turvaami-
nen voitonjakoa määriteltäessä

 ƫ realisoitumatonta arvonnousua ei käytetä voitonjaon perusteena

valtiolta saadut taloudelliset avustukset
vuonna 2010 oy unicafe ab sai kelalta korkeakouluopiskeli-
joiden aterioiden tukemiseksi tarkoitettuja avustuksia yhteensä 
1 177 657 euroa. oy suomen lyyra ab sai opetusministeriön 
tukea verkkoylioppilastalo-hankkeeseen 100 000 euroa.

taloudellinen merkitys keskeisille sidosryhmille

(1000 €) 2010 2009 2008 2007 2006

omistaja

voitonjako omistajalle 2 000 2 000 1 800 1 800 2 000

voitonjako, % tuloksesta ennen veroja,  
satunn. eriä ja arvonalennuksia 84,8 63,6 88,2 45,4 37,2

ulkopuoliset rahoittajat

korkokulut 1 076 1 229 1 145 637 569

korkokulut, % liikevaihdosta 3,4 3,8 3,9 2,2 2,1

henkilöstö 9 035 8 894 8 374 8 190 7 407

palkat ja palkkiot 7 129 7 077 6 618 6 289 5 730

eläke- ja henkilösivukulut 1 638 1 654 1 534 1 646 1 438

koulutuskulut (sis. koulutusajan palkat) 219 109 164 153 170

virkistyskulut 49 54 59 102 70

julkinen sektori

tulo- ja kiinteistöverot 944 770 777 656 683

tilitetyt arvonlisäverot 1 542 1 126 -1 192 419 1 292

vaSTuuLLISen SIjoITTamISen FoorumI 
kÄynnISTyI
vastuullinen sijoittaminen on hyvää vauhtia siirtymässä 
niche-toiminnasta sijoittamisen valtavirtaan. Yk julkisti neljä 
vuotta sitten vastuullisen sijoittamisen globaalit periaat-
teet, jotka on allekirjoittanut tähän mennessä yli 750 tahoa. 
niiden hallinnassa olevat sijoitusvarat ovat noin 20 000 
miljardia Yhdysvaltain dollaria. 

kesäkuussa 2010 HYY Yhtymä oli mukana järjestämässä 
ensimmäistä suurta vastuullisen sijoittamisen tapahtumaa 
suomessa. aika tuntui olevan asialle kypsä: aihe keräsi pai-
kalle lähes 500 asiasta kiinnostunutta. 

vanhalla ylioppilastalolla järjestetyn tapahtuman yhteydes-
sä perustettiin vastuullisen sijoittamisen yhdistys finsif ry 
(finland’s sustainable investment forum). kaikki finsifin 
perustajajäsenet ovat allekirjoittaneet Yk:n vastuullisen 
sijoittamisen periaatteet.

sekä sijoittajat että eri sidosryhmät tarvitsevat jatkossa 
lisää tietoa vastuullisesta sijoittamisesta. finsif ry:n tar-
koituksena on edistää vastuullista sijoittamista tarjoamalla 
tietoa, välineitä ja yhteiskunnallista keskustelua vastuullisen 
sijoittamisen omaksumiseen.  

vastuullisessa sijoittamisessa on kyse toiminnasta, joka 
ottaa huomioon ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuu-
seen ja hyvään hallintotapaan liittyvät kysymykset ja sisällyt-
tää ne sijoitusprosessiin ja omistajakäytäntöihin. 

vastuullinen sijoittaja välittää siitä, millaisia ovat sijoitus-
kohteina olevien yritysten vaikutukset ympäristöön ja yhteis-
kuntaan. myös hyvän hallintotavan merkitys omistajan arvon 
kasvattamisessa on tärkeä.
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SoSIaaLInen vaSTuu
sosiaalinen vastuu tarkoittaa vastuuta opiskelijoista, asiakkaista 
ja henkilöstöstä. Yhtymä haluaa tarjota opiskelijoille ja muille 
asiakkaille laadukasta palvelua ja hyvän tuotevalikoiman. vastuul-
linen toiminta on vaihtoehtojen antamista. asiakkaiden kanssa 
ollaan avoimessa vuorovaikutuksessa palvelun laatua kehitet-
täessä ja asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihimme mitataan 
muun muassa asiakastyytyväisyystutkimusten kautta. lisätietoa 
toimialasivuillamme s. 12–29.

vastuu henkilöstöstä on vastuuta henkilöstön työhyvinvoinnista, 
työympäristöstä ja osaamisesta. tämä tarkoittaa tasa-arvoista 
henkilöstöpolitiikkaa sekä henkilöstön vaikuttamismahdollisuutta 
omaan työhön, kouluttautumiseen ja työpaikan virkistystoimintaan.

henkilöstöjohtaminen 
HYY Yhtymässä henkilöstöjohtaminen perustuu arvoihin ja vastuul-
liseen toimintatapaan. Henkilöstöstrategian tavoitteena on edistää 
liiketoimintatavoitteiden saavuttamista. tavoitteena on myös lisätä 
kiinnostavuutta työnantajana ja turvata yhtymän eri yrityksille kun-
kin liiketoimintastrategiaan nähden oikein mitoitetun, osaavan ja 
motivoituneen henkilöstön saatavuus ja riittävä pysyvyys.

HYY Yhtymässä pyritään avoimeen ja kannustavaan johtamis-
kulttuuriin ja henkilöstöjohtamista toteutetaan arvojemme ja joh-
tamisen sekä esimiestyön yleisten periaatteidemme mukaisesti. 
johtaminen ja esimiestyö ovat keskeinen voimavara työyhteisö-
jen toiminta- ja palvelukyvyn varmistamisessa sekä työntekijöi-
den työhyvinvoinnin edistämisessä. johtamisen laatua mitataan 
sisäisellä johtamistutkimuksella joka toinen vuosi.

lähtökohtana on henkilöstön oikeudenmukainen ja tasa-arvoi-
nen kohtelu. jokaisella työntekijällä on oikeus tietää mitä häneltä 
odotetaan ja saada työsuorituksestaan palautetta. Henkilöstöä 
kannustetaan osallistuvaan ja aloitteelliseen toimintaan sekä 
oman osaamisen kehittämiseen. tavoitteena on yhdessä toimi-
minen yrityksen kulloistenkin tavoitteiden hyväksi sekä valmius 
muutoksiin. HYY Yhtymän tasa-arvosuunnitelma on luettavissa 
nettisivuillamme osoitteessa www.hyy.fi.

Henkilöstölle annetaan oikea-aikaista tietoa taloudellisesta ti- 
lanteesta ja tulevista suunnitelmista. Yhtymässä toteutetaan työn- 
antajapolitiikan peruskysymyksissä yhtenäistä linjaa sekä nouda-
tetaan yhtenäisiä henkilöstöpolitiikan periaatteita ja toiminta-
malleja suomalaisen työ- ja yrityskulttuurin sekä lainsäädännön 
mukaisesti. vuosittain käytävät kehityskeskustelut lähimmän 
esimiehen kanssa ovat osa yrityskulttuuriamme. kehityskeskus-
telun avulla varmistetaan, että jokaisella on mahdollisuus saada 
palautetta ja tulla kuulluksi. kehityskeskustelujen painopiste on 
työssä, työsuorituksessa, yhteistyössä ja työssä kehittymisessä.

Henkilöstöllä on vapaus antaa palautetta ja henkilöä kannuste-

taan antamaan ideoita toiminnan kehittämiseen. Henkilöstöllä on 
vapaus kuulua ammattiyhdistyksiin, sekä toimia niissä. nouda-
tamme yleissitovia työehtosopimuksia niillä yhtymän toimialoilla, 
joilla sellainen on voimassa.

HYY Yhtymässä palkkaus määritellään niin, että henkilön koko-
naispalkka on tehtäviin ja tuloksiin nähden oikeudenmukainen, 
naisten ja miesten yhdenvertainen kohtelu itsestäänselvyytenä. 
palkkauksessa ratkaiseva tekijä ei ole pelkästään tehtävänimike, 
vaan työn todellinen sisältö. Yhtymän eri yrityksissä seurataan 
kunkin toimialan yleistä palkkauskäytäntöä.

Henkilöstön työ- ja perhe-elämän sekä työntekijöiden yksityis-
elämän yhteensovittamista tuetaan erilaisten työaikamallien ja 
joustavien työaikajärjestelyiden käytöllä henkilön eri elämäntilan-
teissa. kannustamme henkilöstöä käyttämään yhteiskunnassa 
vallitsevien lakien sallimat perhe-, vuorottelu- ja opintovapaat. 
tasa-arvosuunnitelmassa sukupuolten välisen tasa-arvon lisäksi 
suunnitelmat ohjaavat muun muassa eri-ikäisten ja eri kulttuuri-
taustaisten henkilöiden tasa-arvoista kohtelua.

työntekijöiden kokemuksia toimintamme tasa-arvoisuudesta ja 
työyhteisössä esiintyvästä syrjinnästä seurataan henkilöstötutki-
muksissa. tutkimuksen mukaan henkilöstö kokee HYY Yhtymän 
turvallisena työnantajana. esimiestyö ja johtaminen kokonaisuu-
dessaan sai erinomaisen arvosanan 3,7 (asteikolla 1–4). tutki-
muksen mukaan eniten kehitettävää esimiehillä on palautteen 
annossa sekä henkilöstöjohtamisen ajankäytössä. 

henkilöstö lukuina
HYY Yhtymän henkilöstömäärä oli vuoden 2010 lopussa 253. 
suurin työllistäjä yhtymässä on unicafe, jonka palveluksessa on 
81 % henkilöstöstä. miesten osuus henkilöstöstä on viimeisten 
vuosien aikana noussut ja oli 32 % vuonna 2010. vakituisen 
henkilöstön (90 %) ja kokoaikaisen henkilöstön (86 %) määrät 
ovat edellisvuosien tasolla, samoin henkilöstön keski-ikä (39 v.) ja 
palvelusaika (9 v.) HYY Yhtymässä. 

Henkilöstön kokonaisvaihtuvuus oli noin 20 %. Yleisin syy työ-
suhteen päättymiseen oli työsuhteen määräaikaisuus. monikult-
tuurisuus näkyy erityisesti ravintolatoiminnassamme. unicafen 
palveluksessa oli 45 eri kansallisuutta vuoden 2010 aikana, 
keskimäärin yhtä paljon kuin viime vuosina.

Yhtymässä on töissä henkilöstöä myös henkilöstöpalveluyritys-
ten kautta. näiden yritysten kautta yhtymään tullut henkilöstö on  
yhtymässä työskennellessään yhtymän työnjohdon alaista ja heitä  
kohdellaan yhdenvertaisina yhtymäläisten kanssa. ravintolayhtiö 
käytti vuokratyövoimaa tasoittamassa toiminnan kausiluontei-
suutta ja sairauslomasijaisuuksissa 17,5 henkilötyövuotta. HYY 
kiinteistöt käytti ulkopuolisia palveluita kunnostus-, ylläpito- ja 
vartioimistehtävissä 14 henkilötyövuotta.
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tunnuslukuja henkilöstöstä 2008–2010
2010 2009 2008

miehiä/naisia % 32/68 28/72 25/75

vakituinen/määräaikainen kpl 90/10 89/11 95/5

kokoaikainen/osa-aikainen kpl 86/14 87/13 91/9

Henkilöstöpalveluyritysten kautta henkilötyövuotta 17,5 18 32

kansallisuuksia töissä vuoden aikana kpl 45 41 48

koulutus euroa/henkilö 885 477 737

virkistys euroa/henkilö 200 237 267

keski-ikä vuotta 39 39 40

palvelusaika vuotta 9 9 9

Työssä viihtyvyys ja virkistystoiminta
Henkilöstön virkistystoimintaan käytettiin keskimäärin 200 euroa 
per työntekijä. suurin osa käytettävistä varoista koordinoidaan 
henkilöstön edustajista koostuvan henkilökuntaneuvoston päät-
tämään toimintaan. Henkilökuntaneuvoston näkyvin tehtävä on 
järjestää yhtymän ja ylioppilaskunnan työntekijöille vapaa-ajan 
virkistys-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa saamansa vuosirahan 
puitteissa. lisäksi henkilökuntaneuvoston tehtävä on tehdä esi-
tys yhtiökokoukselle henkilökunnan edustajien valitsemisesta nii- 
den varsinaisten HYY Yhtiöiden hallituksiin, joissa on henkilöstö-
edustus. 

Henkilökuntaneuvoston puheenjohtaja toimii henkilöstön 
edustajana HYY Yhtymän hallituksessa. Henkilöstötutkimuksessa 
henkilökuntaneuvoston toiminta koettiin hyvin tarpeelliseksi. 
Henkilöstön mielestä yhtymässä vallitsee hyvä ilmapiiri (3,8), 
henkilöstö tulee mielellään töihin (3,8). työilmapiiri ja yhteishenki 
kokonaisuudessaan sai erinomaisen arvosanan 3,7.

osaamisen kehittäminen
Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on vahvistaa kulloisenkin 
liiketoimintastrategian toteuttamiseksi tarvittavaa osaamista eri 

työsuojelu ja työterveyshuolto
2010 2009 2008

sairaspäiviä kpl 9,6 8,9 9,3

työtapaturmia kpl/sairaspäiviä 26/116 17/62 11/129

työmatkatapaturmia kpl/sairaspäiviä 6/15 2/10 1/0

henkilöstöryhmien osalta. koulutukseen käytettävien resurssien 
määrä vaihtelee vuosittain liiketoiminnan tarpeiden mukaan. 
vuonna 2010 käytimme koulutukseen keskimäärin 885 euroa/
työntekijä, mikä oli lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen 
verrattuna. 

koulutuskulujen kasvun taustalla ovat mm. HYY-Yhtiöiden 
ja uni-it:n panostukset koko henkilöstön työyhteisötaitojen 
koulutukseen, unicafen koko henkilöstön myynti- ja asiakaspal-
veluvalmennukset sekä yksilölliset koulutusohjelmat. erityisesti 
tutkintoon tähtäävään ammatilliseen koulutukseen osallistunei-
den määrä lisääntyi vuonna 2010.

Henkilöstötutkimuksessa väittämä ”ammattitaitoa kehittävä 
koulutustoiminta on riittävää” sai arvosanaksi 3,4. väittämä 
”osaamisen vastaa työtehtäviäni” sai arvosanan 3,7 ja ”vastuu 
on sopivassa suhteessa osaamiseeni” arvosanan 3,6.

Työsuojelu ja työterveyshuolto
HYY Yhtymän työsuojelutoiminta on päivittäistä työnantajan ja 
työntekijän yhteistoimintaa. toiminnassa pyritään ennaltaehkäise-
vän toiminnan kehittämiseen ja aktivoimiseen. Henkilöstön turval-
lisuus pyritään säilyttämään niin normaalityössä kuin mahdollisissa 
kriisi- ja onnettomuustilanteissa. työkyvyn ylläpito niin fyysiseltä 
kuin henkiseltä osalta kuuluu työsuojelutoimintaan ja sitä toteute-
taan työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti.

pitkäjänteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuoltotoiminnan 
lisäksi henkilöstöllä on laajat mahdollisuudet monipuoliseen 
sairaudenhoitoon ja työfysioterapeutin palveluihin. Henkilöstö-
tutkimuksen mukaan työturvallisuuden taso sai arvosanan 3,6, 
väittämä ”työterveyshuolto toimii hyvin” arvosanan 3,8 ja väit-
tämä ”työn kuormittavuus on sopivalla tasolla” arvosanan 3,6.

vuonna 2010 työterveyshuollon ja sairauslomien kustannukset 
olivat 1 131 euroa per henkilö, sairaspäivien määrä kasvoi edellis-
vuodesta ja oli 9,6. työtapaturmia sattui 26 kappaletta. 96 % 
työtapaturmista on sattunut ravintoloissa. suurimpina tapatur-
man aiheuttajina olivat leikkaushaavat ja kuormia nostettaessa 
tapahtuneet venähdykset. työsuojelun painopisteenä vuonna 
2011 on työtapaturmien ehkäisy. ammattitauteja ei vuoden 2003  
jälkeen ole havaittu ja kuolemaan johtaneita työtapaturmia ei 
HYY Yhtymässä ole ollut.

Yhtymän henkilöstöjakauma 31.12.2010

unicafe 80,6 %

Hostel academica 0,4 %

uni-it 1,6 %

kaivopiha 4,7 %

lyyra 2,4 %

HYY-Yhtiöt 7,5 %

Yliopistokustannus 2,8 %
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ympÄrISTÖvaSTuu
Ympäristövastuu on olennainen osa yhtymän toimintaa ja sen 
kehittämistä. Ympäristökysymykset ovat tärkeitä ja jokapäiväisiä 
asioita yritysten toiminnassa. 

palvelualan yrityksille ominaisesti yhtymän ympäristövaikutuk-
set ovat pääasiassa välillisiä eikä toiminta ole ympäristöä raskaasti 
kuormittavaa. tästä huolimatta HYY Yhtymässä on jo 1990-luvun 
alusta alkaen pyritty systemaattisesti vähentämään liiketoiminnan 
aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Yhtymän ympäristövastuun 
päätavoitteena on pienentää ekologista jalanjälkeä sekä ilmasto-
päästöjä. tähän pyritään sekä kehittämällä omaa toimintaa että 
vaikuttamalla yhteistyökumppaneihin ja alihankkijoihin.

tietoisuutta oman toiminnan ympäristövaikutuksista lisätään 
koulutuksen avulla. päätökset ja ratkaisut viedään ympäristö-
myönteiseen suuntaan ja virheitä havaittaessa ryhdytään korjaa-
viin toimenpiteisiin.

Ympäristönäkökohdista johtuvat kulut hyväksytään. uusissa 
investoinneissa valitaan ympäristöteknisesti ja taloudellisesti 
mahdollisimman tehokkaat ja kehittyneet ratkaisut. palvelut tuo-
tetaan luontoa mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla.

ympäristövastuun periaatteet
 ƫ noudatamme ympäristölakeja ja -määräyksiä sekä muita  
viranomaismääräyksiä ja vaatimuksia

 ƫ ehkäisemme jätteiden syntyä
 ƫ edistämme uudelleenkäyttöä ja kierrätystä 
 ƫ vältämme turhia investointeja
 ƫ hävitämme syntyvän jätteen turvallisesti ja vastuullisesti
 ƫ käytämme raaka-aineita, energiaa ja vettä säästeliäästi ja 
tehokkaasti

 ƫ pyrimme poistamaan toiminnan ympäristölle tai terveydelle 
vaarallisia tai haitallisia vaikutuksia

 ƫ edellytämme yhteistyökumppaneiden sitoutumista yhtymän 
ympäristöperiaatteiden mukaisiin toimintatapoihin

 ƫ teemme ympäristöasioiden huomioimisen helpoksi  
henkilöstölle

 ƫ kannustamme henkilöstöä osallistumaan aktiivisesti  
ympäristöasioiden suunnitteluun ja hoitoon

Yhtymässä on ympäristöohjelma ja jokaiselle yhtiölle asetetaan 
sekä pitkän aikavälin että vuosittaisia ympäristötavoitteita, joiden 
toteutusta seurataan. lisätietoa toimialasivuilla, s. 12–29. 

Yhtymän yhtenä tavoitteena ympäristöasioissa on saada 
henkilökunta vahvasti sitoutumaan ympäristöohjelman toteutta-
miseen. pyrimme vaikuttamaan työntekijöidemme asenteiden 
muuttumiseen entistä ympäristöystävällisemmiksi. vaikutta-
mista tehdään koulutuksen ja viestinnän keinoin, osallistumalla 

muun muassa energiansäästöviikon, earth Hour -tapahtuman 
ja nuukuusviikon viettoon sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia 
ajankohtaisista ympäristöteemoista. Ympäristöasioita nostetaan 
esiin myös asiakas- ja muussa sidosryhmäkommunikaatiossa. 

HYY Yhtymän toimistot ovat olleet Green office -toimistoja 
vuodesta 2005 lähtien. Yhteisiä seurattavia asioita ovat pape-
rin- ja energiankulutuksen kehitys sekä lähtevän postin määrä. 
vuonna 2011 on tarkoitus uudistaa seurattavia mittareita. 
Henkilöstölle tehdään myös vuosittainen kysely, jolla seurataan 
ympäristötietoisuuden tasoa. 

HYY Yhtymä on aiemmin hankkinut ns. vihreän sähkön -ser-
tifikaatteja kuluttamansa toimistosähkön verran. kevään 2011 
aikana selvitämme, mikä olisi jatkossa paras tapa ympäristö-
vastuun kantamiseen sähkön käytön osalta. vaihtoehtoina ovat 
suomalaisen ympäristöystävällisen sähköntuotannon tukeminen 
tai sähkön aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen kompensoiminen. 

kaikkien HYY Yhtymän työntekijöiden lentomatkojen aiheutta-
mat hiilidioksidipäästöt on kompensoitu vuodesta 2009 lukien. 
kompensointi tehtiin vuonna 2010 nordic offsetin kautta.

kuLTTuurInen vaSTuu
HYY Yhtymässä kulttuurisella vastuulla tarkoitetaan vastuuta 
kulttuurisesta ympäristöstämme. 

Yhtymä huolehtii ylioppilaskunnan omistamasta kulttuurihisto-
riallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaasta kiinteistöomaisuu-
desta säilyttämällä ja ylläpitämällä rakennusten kulttuuriperin-
nettä. uusissa rakennushankkeissa toteutetaan ylioppilaskunnan 
perinnettä ennakkoluulottomana hyvän arkkitehtuurin ja kaupunki- 
kuvan rakentajana.

vuosi 2010 oli ylioppilastalojemme juhlavuosi. Helsingin 
sydämessä sijaitsevat ylioppilastalot ovat yhdessä kiinteä osa 
useiden ylioppilaspolvien historiaa ja elämää. uusi ylioppilastalo 
täytti sata vuotta 26.11.2010. armas lindgrenin ja Wivi lönnin 
suunnittelema, alun perin nimellä osakuntatalo tunnettu talo on 
historiansa aikana toiminut monessa roolissa. talon akateeminen 
osa on alusta lähtien ollut Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
ja muiden opiskelijajärjestöjen käytössä, mutta uuden ylioppilas-
talon liiketiloissa on sadan vuoden aikana ehtinyt toimia niin elo-
kuvateattereita, hotelleja, ravintoloita kuin autokauppakin. talosta 
julkaistiin 100-vuotishistoriikki juhlavuoden kunniaksi.

vanha ylioppilastalo puolestaan täytti 140 vuotta samana 
päivänä, 26.11. talo juhlii myös pitkää ravintolatoiminnan his-
toriaansa ja keväällä 2011 talossa järjestetään valokuvanäyttely 
ravintolatoiminnasta kautta aikojen. 

vuonna 2006 ylioppilaskunnan Helsingin kaupungilta ostama 
vanha huvila, villa kuunari, peruskorjattiin vuoden 2010 aikana. 
villa kuunarista on erillinen case-juttu sivulla 17.
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Raportoimme vastuuasioistamme myös nettisivuillamme osoitteessa www.hyy.fi. 
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poImInToja  
TeoISTa ja TapahTumISTa 

vuoSIen varreLTa

vastuullista HYY-liiketoimintaa vuodesta 1868

1947 Suomen ensimmäinen opiskelija- 
asuntola Domus academica avataan

1950-luku aleksis kiven kuolinmökin  
laaja peruskorjaus

1979 Valtion tuki opiskelijaruokailulle, oy Ylioppilastuki 
perustetaan hoitamaan opiskelijaruokailua. Vanhan yli-
oppilastalon korjaaminen palon jälkeen.

1982 aleksis kiven kuolinmökin peruskorjaus

1910 uusi ylioppilastalo valmistuu,  
aleksis kiven kuolinmökki ylioppilaskunnalle

1953 opiskelijaravintolatoiminta alkaa

1955 kaivotalo valmistuu

1868 Ylioppilas- 
kunta  

perustetaan

1870 Vanha  
ylioppilastalo  

valmistuu

18001900

1969 HoaS perustetaan, HYY perustajajäsen

1981 liikekiinteistö kaivopihan saneeraus valmis

1987 oy afri Star ab perustetaan hoitamaan oikeuden- 
mukaista kehitysmaatuontia ja -kauppaa, omistus yhdessä 
Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan kanssa.

1991 ensimmäinen ekotilinpäätös. ensimmäinen  
Gaudeamuksen maailman tila -teos julkaistaan.

1994 opiskelijaravintoloista uniCafe-ravintoloita

1998 ensimmäinen virallinen henkilöstötilinpäätös

1990 HYY edellyttää yritystoiminnaltaan  
ekologisen tason nostamista ja sen arviointia,  
vaikka taloudellisista tavoitteista tinkien.

1993 Gaudeamuksen Ympäristön tila Suomessa 
sai tieto-Finlandian

1996 ensimmäinen ympäristöohjelma

1999 Reilun kaupan tuotteet uniCafeisiin

2001 Vihreä Hotelli  
-tunnus Hostel  
academicalle

2006 Green office 
-tunnus yhtymän toi-
mistoille. Villa kuunari 

ylioppilaskunnalle. 
Suomen lyyra perus-
tetaan. otetaan käyt-
töön yhtymän kulttuu-
risen vastuun käsite.

2008 Domus Gaudium valmistuu. 
Hostel academica alkaa kompen-
soida aiheuttamansa hiilidioksidi-
päästöt. Yk:n vastuullisen sijoittami-
sen PRi-periaatteet allekirjoitetaan.

2000

2000 Vuosien  
varrella muotoutuneet 
arvot dokumentoidaan. 

ensimmäinen tasa-
arvosuunnitelma.

2003 Reilun kaupan 
kunniamaininta  

uniCafelle

2004 ensimmäinen  
vastuullisen  

toiminnan raportti

2005 Vastuullinen 
sijoittaminen  

aloitetaan

2007 Valtion tiedon- 
julkistamis -palkinto 

Gaudeamuksen uusi 
metsäkirja -kirjalle.  

uniCafen Cafe Portaali 
saa Reilun kaupan  

palkinnon.

2009 HYY kiinteistöt valitaan parhaaksi kiinteistötalouden 
instituutin toimitilojen asiakastyytyväisyysvertailussa 10. ker-
ran peräkkäin. Vanhan musiikkisali kunnostetaan perinteisin 
menetelmin. uniCafe saa iSo 9001 -laatusertifikaatin. HYY 
Yhtymän työntekijöiden työmatkojen lennoista aiheutuneet 
hiilidioksidipäästöt aletaan kompensoida. Gaudeamuksen 
maapallon ilmastohistoria valitaan Vuoden tiedekirjaksi. 
Hostel academica allekirjoittaa Suomen matkailuelinkeinon 
kestävän kehityksen sitoumuksen, Helsinki Declarationin.
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HYY Yhtymä allekirjoittaa 
Yk:n Global Compactin.

Vastuullisen sijoittamisen  
yhdistys FinSiF ry perustetaan, 
HYY Yhtymä perustajajäsen ja 
mukana hallituksessa.

Gaudeamuksen itämeri- 
kirja on tietoFinlandia- 
ehdokkaana.

uniCafe osallistuu ruokahävi-
kin pienentämiseen pyrkivään 
Foodspill-hankkeeseen.

15. energiansäästöviikko,  
HYY Yhtymä on ollut mukana 
alusta asti.

uniCafe valmistautuu hake-
maan ympäristösertifikaattia 
lähivuosien aikana.

tiedonjulkistamisen valtion-
palkinto myönnetään Gaudea-
muksen teokselle Sähkön pitkä 
historia. 

Green Building Council  
Finland (FiGBC) perustetaan, 
HYY kiinteistöt/kaivopiha oy 
perustajajäsen

Villa kuunarin peruskorjaus 
valmistuu.

HYY Yhtymä osallistuu 
WWF:n organisoimaan  
earth Hour -tapahtumaan.

uniCafe käynnistää vastuul-
lisuutta lisäävän ympäristö-
agenttitoiminan ravintoloissa.

2010
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yhTymÄn omISTaja
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) omistaa HYY Yhtymän. 
HYY on perustettu vuonna 1868. vuonna 2010 ylioppilaskun-
taan kuului noin 29 500 jäsentä. Ylioppilaskunnan jäseniä ovat 
kaikki Helsingin yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulu-
tutkintoa suorittavat opiskelijat. 

Ylioppilaskunta toimii jäsenistönsä yhdyssiteenä ja edistää 
heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja 
opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä.

Ylioppilaskunta rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla ja HYY 
Yhtymän voitonjaolla. 

yLIoppILaSkunnan eDuSTajISTo
Ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenten joka toinen 
vuosi yleisillä ja suhteellisilla vaaleilla valitsema 60-jäseninen 
edustajisto. 

eDuSTajISTo 
 ƫ hyväksyy HYY Yhtymän omistajastrategia-asiakirjan ja asettaa 
siten yritystoiminnan päämäärät ja keskeiset tavoitteet 

 ƫ päättää HYY Yhtymän hallintoneuvoston selonteon perusteella 
vuotuisista yhtymän emoyhteisön eli HYYn kiinteistötalouden 
sijoitus- ja riskipuitteista 

 ƫ päättää yhtymän emoyhteisön vuotuisen tavoitebudjetin sekä 
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämi-
sestä sekä

 ƫ valitsee ja vapauttaa ylioppilaskunnan talousjohtajan sekä HYY 
Yhtymän emoyhteisön tilintarkastusyhteisön, joka toimii myös 
oy HYY-Yhtiöt ab:n ja sen konsernin tilintarkastajana.

yLIoppILaSkunnan haLLITuS
edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle hallituksen kalenterivuo-
deksi kerrallaan. 

haLLITuS 
 ƫ käyttää hallinto- ja toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan  
omistamia kiinteistöjä koskevissa asioissa

 ƫ toimii oy HYY-Yhtiöt ab:n yhtiökokouksena sekä valitsee  
HYY Yhtymän hallintoneuvoston, HYY Yhtymän hallituksen  
ja kiinteistöjohtokunnan sekä

 ƫ hyväksyy edustajistolle esitettävät esitykset, jotka koskevat  
HYY Yhtymän omistajastrategia-asiakirjaa, emoyhteisön  
vuotuisia sijoitus- ja riskipuitteita ja kiinteistötalouden  
tavoitebudjettia.

hallintoneuvosto 31.12.2010
Hannu-matias nurmi, 
puheenjohtaja

kai-verneri kaksonen, 
varapuheenjohtaja

lari ahokas 

aleksanteri aspelund 

mia Haglund

pasi Hario 

mirja komulainen 

katriina lipponen 

Heikki luoto 

sara miettunen 

erkki perälä 

terhi saarinen 

julia toivanen

inka tuominen 

tuomas tuure

Harri Waltari 

anna Ylitalo

käthe Yoder

Ylioppilaskunnan edustajisto (60)

Ylioppilaskunnan hallitus (7–13)
Oy HYY-Yhtiöt ab:n yhtiökokous

HYY Yhtymän  
hallintoneuvosto (12–18)

Tarkastus-
valiokuntaHYY Yhtymän hallitus (6–9)

• Kiinteistöhallitus
• Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hallitus
• Oy Uni-IT:n hallitus
• Kaivopiha Oy:n hallitus Sijoitus- 

valiokunta

Palkitsemis-
työryhmä

Tarkastus-
komitea

Tytär yhtiöiden
hallitukset

kiinteistö  - 
johtokunta

hyy yhTymÄn haLLInToneuvoSTo
Ylioppilaskunnan hallitus valitsee hallintoneuvoston, johon kuuluu 
12–18 jäsentä. kaikki hallintoneuvoston jäsenet ovat opiskelijoita. 
Hallintoneuvoston toimikausi on varsinaisten yhtiökokousten väli-
nen aika eli noin vuosi. Hallintoneuvostolla on kirjalliset toiminta-
periaatteet.

haLLInToneuvoSTo 
 ƫ toimii HYY Yhtymän ja oy HYY-Yhtiöt ab:n hallintoneuvostona 
 ƫ käsittelee yhtymän hallituksen esityksen perusteella yhtymä-
kokonaisuuden kannalta merkittävät ja periaatteelliset asiat

 ƫ antaa selontekoja tai lausuntoja edustajistolle ja ylioppilas- 
kunnan hallitukselle eri päätösasiakirjoista

 ƫ seuraa ja valvoo sijoitustoiminnan eettisten tavoitteiden  
toteutusta. 

vuonna 2010 hallintoneuvosto kokoontui seitsemän kertaa. 
kokouksiin osallistumisprosentti oli 64 %.
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hyy yhTymÄn haLLITuS
HYY Yhtymän hallitus toimii yhtymän 
emoyhteisön eli HYYn kiinteistötalouden 
sekä oy HYY-Yhtiöt ab:n ja sen konsernin 
hallituksena. Yhtymän hallitukseen kuuluu 
6–9 jäsentä.

Hallituksen jäsenistä noin puolet on 
ylioppilaskuntaan kuuluvia opiskelijoita ja 
loput ovat ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. 
Henkilökunnan edustajalla on puhe- ja 
läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. 

asiantuntijat valitaan kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan ja muut vuosittain. Yhtymän hal- 
lituksen puheenjohtaja on aina opiskelija ja 
ylioppilaskunnan hallituksen jäsen. opiske-
lijajäsenillä on hallituksessa päätösenem-
mistö heidän ollessaan yksimielisiä. Halli-
tuksella on kirjalliset toimintaperiaatteet.

yhTymÄn haLLITuS
 ƫ johtaa yhtymän toimintaa lakien, HYYn 
sääntöjen ja oy HYY-Yhtiöt ab:n yhtiö-
järjestyksen mukaan

 ƫ valvoo yhtymän toimintaa ja hallintoa 
sekä tekee merkittävät strategiaa, in-
vestointeja, organisaatiota ja rahoitusta 
koskevat päätökset

 ƫ huolehtii johtamisen tukemisesta, val-
vonnasta ja arvioinnista

vuonna 2010 HYY Yhtymän hallitus 
kokoontui yhdeksän kertaa. Hallitukseen  
kuului viisi opiskelijajäsentä ja neljä 
asiantuntijajäsentä sekä henkilökunnan 
edustaja. Hallituksen jäsenten kokouksiin 
osallistumisprosentti oli 83 %.

TyÖvaLIokunTa
Yhtymän hallituksella on työvaliokunta, 
jonka työskentelyllä varmistetaan muun 
muassa ajankohtainen ja riittävä tiedon-
kulku yhtymän asioista omistajalle eli yli- 
oppilaskunnalle ja päinvastoin. työvalio-
kunnan jäseniä vuonna 2010 olivat HYYn 
hallituksen puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja sekä talousjohtokunnan ja  
HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajat. 
vuonna 2011 jäseniä ovat HYYn hallituk-
sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, 
talousjohtokunnan puheenjohtaja sekä 
HYYn hallituksen yhtymäasioista vastaava 
jäsen.

jäsenet vuonna 2010
katri korolainen-virkajärvi
anni mäkeläinen
olli nokso-koivisto
jussi nuortimo

puheenjohtajana toimii yhtymähallituk-
sen puheenjohtaja. Hallintoneuvoston 
puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeutus 
kokouksissa.

SIjoITuSvaLIokunTa 31.12.2010
olli nokso-koivisto, puheenjohtaja, HYY 
Yhtymän hallituksen puheenjohtaja
Heikki Härö, HYY Yhtymän 
toimitusjohtaja
marjo Berglund, HYY Yhtymän talous- ja 
it-johtaja
eeva Grannenfelt, eläke-fennia, 
sijoitusjohtaja
erkki Helaniemi, alexander corporate 
finance oy, partneri, hallituksen 
puheenjohtaja
anders löflund, svenska 
handelshögskolan, professori
erkka valkila, HYY Yhtymän hallituksen 
jäsen

paLkITSemISTyÖryhmÄ
palkitsemistyöryhmä valmistelee yhtymä-
hallitukselle esitykset johdon lyhyen ja 
pitkän aikavälin palkitsemisesta sekä pal-
kitsemista koskevista yleisistä periaatteista. 
lisäksi palkitsemistyöryhmä huolehtii 
palkitsemisen kehittämisestä ja valmiste-
lee yhtymähallitukselle esitykset johtajiston 
palkkojen ja etuuksien tarkistamisesta. pal-
kitsemistyöryhmän jäseninä ovat yhtymä-
hallituksen puheenjohtaja puheenjohtajana 
ja kolme hallituksen jäsentä, joista yksi on 
asiantuntijajäsen. HYY Yhtymän toimitus-
johtajalla on läsnäolo-oikeus kokouksissa. 

olli nokso-koivisto, puheenjohtaja, HYY 
Yhtymän hallituksen puheenjohtaja
jehki Härkönen, HYY Yhtymän 
hallituksen jäsen
aura kostiainen, HYY Yhtymän 
hallituksen jäsen
kerstin rinne, HYY Yhtymän hallituksen 
asiantuntijajäsen

kiinteistöjohtokunta 31.12.2010
olli nokso-koivisto, puheenjohtaja
Helen fils, varapuheenjohtaja
ted apter
tapio Hatakka
tapio Heiskari
reko Hynönen
ville karhula
antti kerppola
Gerissa lyyra
tuomas tuure

jäsenet vuonna 2011
leena pihlajamäki
anni Hirsaho
marina lampinen
silva loikkanen

hyy yhTymÄn haLLITukSen 
vaLIokunnaT
osakeyhtiölain mukaan hallitus vastaa 
yhtiön hallinnosta ja liiketoiminnan 
johtamisesta. lisäksi hallitus huolehtii 
kirjanpidon ja varainhoidon asianmukai-
sesta järjestämisestä. Yhtymän hallitus on 
nimennyt tarkastus- ja sijoitusvaliokunnan 
sekä arviointi- ja palkitsemistyöryhmän 
valmistelemaan ja valvomaan näitä asioita 
läheisemmin kuin HYY Yhtymän hallitus 
kokonaisuudessaan. 

TarkaSTuSvaLIokunTa
tarkastusvaliokunnan valmistelee, valvoo, 
kehittää ja arvioi riskienhallintaa, vero-
kysymyksiä, sisäisiä valvontajärjestelmiä, 
taloudellista raportointia sekä tilintar-
kastusta ja sisäistä tarkastusta koskevia 
asioita. tarkastusvaliokunnan jäseninä 
ovat HYY Yhtymän taloudesta vastaava 
johtaja puheenjohtajana ja yhtymähal-
lituksen puheenjohtajan lisäksi kolme 
hallituksen jäsentä, joista yksi on asian-
tuntijajäsen. HYY Yhtymän toimitusjohta-
jalla ja hallintoneuvoston puheenjohtajalla 
on läsnäolo-oikeus kokouksissa. 

Tarkastusvaliokunta 31.12.2010
marjo Berglund, puheenjohtaja, HYY 
Yhtymän talous- ja it-johtaja
olli nokso-koivisto, HYY Yhtymän 
hallituksen puheenjohtaja
antti kerppola, HYY Yhtymän hallituksen 
jäsen
silva loikkanen, HYY Yhtymän 
hallituksen jäsen
kerstin rinne, HYY Yhtymän hallituksen 
asiantuntijajäsen

SIjoITuSvaLIokunTa
sijoitusvaliokunnan tehtävänä on käsitellä 
sijoituksiin ja sijoitusriskeihin liittyviä peri-
aatekysymyksiä. sijoitusvaliokunta avustaa 
johtoa sijoituspäätösten valmistelussa. 
se ei kuitenkaan tee itsenäisiä päätöksiä. 
HYY Yhtymän hallitukselle päätösesitykset 
tulevat johdon esityksinä. sijoitusvalio-
kunnassa on kolmen asiantuntijajäsenen 
lisäksi kaksi yhtymähallituksen jäsentä 
sekä HYY Yhtymän toimitusjohtaja ja 
HYY Yhtymän talousjohtaja. valiokunnan 
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olli nokso-koivisto 
puheenjohtaja, fil. yo 
edustajiston varajäsen vuodesta 2007 
oy suomen lyyra ab:n hallituksen jäsen 2008 
Beaconsim oy hallituksen jäsen 
HYY Yhtymän hallituksessa vuodesta 2009

jaakko hietala 
oikeust. kand., asianajaja 
asianajotoimisto Bird & Bird, partner 
HYYn puheenjohtaja 1997–1998 
akk:n vetoomusoikeuden puheenjohtaja 
vuodesta 2001 
Hallitusammattilaiset ry, jäsen vuodesta 2003 
HYY Yhtymän hallituksessa 1993–1995 ja 
vuodesta 2000

jehki härkönen 
fil. yo 
edustajiston jäsen vuodesta 2007 
Hallintoneuvoston jäsen 2008 
Greenpeace nordic, energiavastaava 
vihreä lanka oy:n hallituksen jäsen vuodesta 
2010 
Helsingin teatterisäätiön hallituksen jäsen 
vuodesta 2009 
HYY Yhtymän hallituksessa vuodesta 2009

antti kerppola  
varapuheenjohtaja  
oikeust. yo ja valtiot. yo 
edustajiston jäsen vuodesta 2009 
kiinteistöjohtokunnan jäsen 2010 
paragraaffi oy:n hallituksen puheenjohtaja 
HYY Yhtymän hallituksessa vuodesta 2010

aura kostiainen
valtiot. kand.  
Hallintoneuvoston jäsen 2009 
HYYn hallituksen jäsen 2008 
edustajiston jäsen 2003–2009 
HYY Yhtymän palkitsemistyöryhmän jäsen 
2007–2008 ja 2010 
kiinteistöjohtokunnan jäsen 2006 
HYY Yhtymän hallituksessa 2007 ja vuodesta 
2010

Silva Loikkanen 
fil. yo 
HYYn hallituksen jäsen 2011 
edustajiston varajäsen vuodesta 2007 
Hallintoneuvoston jäsen 2009 
HYY Yhtymän hallituksessa vuodesta 2010

Tarja pääkkönen 
tkt (yritysstrategiat), di 
Boardman, partner ja osakas 
marimekko oyj:n, olvi oyj:n, severa oy:n 
hallituksen jäsen  
designstory inc, usa, advisor Board, jäsen  
markkinointijohdon ryhmä ry:n hallituksen 
jäsen  
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen  
itella konsernin johtokunnan jäsen ja johtaja, 
myynti- ja markkinointi, 2005–2010 
nokia, nmp johtoryhmän jäsen ja useat 
globaalit, svp-tasoiset johtotehtävät, 
1995–2004 
HYY Yhtymän hallituksessa vuodesta 2008

kerstin rinne 
varatuomari 
sanomaWsoY (nyk. sanoma). oyj:n strategia- 
ja -lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen 
vuoteen 2008
Hallituksen jäsenyyksiä mm. crafton Graphic 
company, inc usa 1981–1985, janco 
kabel tv a/s norja 1986–1993, sanoma 
osakeyhtiö ja Werner söderström osakeyhtiö 
1999–2007, sekä a-pressen asa norja 
2001–2003 ja sanoma finance ag, sveitsi 
2003–2004 
HYY Yhtymän hallituksessa vuodesta 1999

erkka valkila 
insinööri, sato oyj, toimitusjohtaja 
usean saton konserniyhtiön hallituksen jäsen  
kti kiinteistötieto oy, hallituksen 
puheenjohtaja  
suomen asuntomessut, hallituksen 
puheenjohtaja 
suomen talokeskus oy, hallituksen jäsen  
Helsingin seudun kauppakamari ry, hallituksen 
varapuheenjohtaja  
asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto rakli 
ry, hallituksen jäsen 
asuntoreformiyhdistys ry, hallituksen 
varapuheenjohtaja  
HYY Yhtymän hallituksessa vuodesta 2007

Sirpa Inkinen 
henkilökunnan edustaja 
oy HYY-Yhtiöt ab, pääkirjanpitäjä 
HYY Yhtymän palveluksessa vuodesta 1998 
HYY Yhtymän hallituksessa vuodesta 2010

hyy yhTymÄn haLLITuS 11.3.2011

lisäksi HYY Yhtymän hallituksessa toimi vuonna 2010 mikael nuotto varapuheenjohtaja (1.1.–17.3.), jaakko Soudunsaari jäsen (1.1.–17.3.), Sari mönkölä henkilökunnan edustaja (1.1.–12.10.)
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tilintarkastusyhteisön nimeämä vastaava 
kHt-tilintarkastaja. 

tarkastuskomitean tarkoituksena on 
lisätä ja parantaa HYY Yhtymän taloudel-
lista valvontaa ja kehittää ylioppilaskunnan 
toiminnallista ja taloudellista kokemusta. 

tarkastuskomitean tehtäviin kuuluvat 
muun muassa käydä läpi laadittu tilinpää-
tös ja sen perusteet, käsitellä tilintarkas-
tuksen ja sisäisen tarkastuksen havainnot 
ja käsitellä sisäisen tarkastuksen toiminta- 
suunnitelma ja antaa yhtiön johdolle sisäi-
sen tarkastuksen toiminnan painopiste-
alueita koskevia suosituksia. 

vuoden 2010 aikana tarkastuskomitea 
kokoontui kaksi kertaa. 

Tarkastuskomitea 2010
puheenjohtaja reino tikkanen, ekonomi, 
kHt, kpmG oy ab, osakas
rauno välimaa, oikeust. kand., pohjola 
pankki oyj, yksikönpäällikkö, rahoitusjohtaja
veera mustonen, fil. maist., nokia oyj, 
senior manager
mikko myllys, teol. yo, fil. yo
anton eskola, fil. maist. 

Tarkastuskomitean varajäsenet 2010
kai salli, kHt
juhani jyrkiäinen, valtiot. maist.
salla saastamoinen, oikeust. kand.
antti pätiälä, oikeust. yo
lauri korkeaoja, valtiot. maist.

johtoryhmä 1.1.2011

heikki härö, s. 1956
oikeust. kand., m.a. (Business law)
HYY Yhtymän toimitusjohtaja, Ylioppilas-
kunnan talousjohtaja, HYY Yhtymän 
palveluksessa 1.10.2007 alkaen

marjo Berglund, s. 1964
ekon. mag., mBa, HYY Yhtymän 
talous- ja it-johtaja vuodesta 2003, 
oy Yliopistokustannus university press 
finland ltd:n toimitusjohtaja, Yhtymän 
toimitusjohtajan varamies, HYY Yhtymän 
palveluksessa vuodesta 1992

yrjö herva, s. 1961
maat. ja metsät. kand.
johtaja vuodesta 1996 
HYY kiinteistöt
kaivopiha oy:n toimitusjohtaja
Yhtymän toimitusjohtajan varamies 
kiinteistöasioissa
HYY Yhtymän palveluksessa vuodesta 
1990

kiinteistö oy Leppätalon hallitus 
31.12.2010

Heikki Härö, puheenjohtaja
arto mäenmaa, varapuheenjohtaja
juha kurki
jukka leinonen

oy uniCafe ab:n hallitus 31.12.2010 
leena pihlajamäki, puheenjohtaja 
paul stenbäck, varapuheenjohtaja
ted apter
antti Häkkänen
jori keckman, asiantuntijajäsen
matti pulkki, asiantuntijajäsen
peter sjöholm
vertti virkajärvi
kari vilkki, henkilökunnan edustaja

oy academica hotels Ltd:n hallitus 
31.12.2010

Heikki Härö, puheenjohtaja
tapio Heiskari
olli Hemminki
riikka Henttonen
marjo Berglund, varajäsen

oy yliopistokustannus university  
press Ltd:n hallitus 31.12.2010

Heikki Härö, puheenjohtaja
markus lommi
pentti molander, asiantuntijajäsen
varpu oinas
juha sihvola, asiantuntijajäsen
marjo Berglund, varajäsen

oy Suomen Lyyra ab:n hallitus 
31.12.2010

Heikki Härö, puheenjohtaja
jannica aalto
pirkka aunola, asiantuntijajäsen
torsti tenhunen, asiantuntijajäsen
tuomas viskari

TILInTarkaSTuS
Ylioppilaskunnan, HYY Yhtymän ja oy 
HYY-Yhtiöt ab:n sekä sen konsernin ja 
kiinteistö oy leppätalon tilintarkastajana 
toimii kHt-yhteisö kpmG oy ab, jossa 
vastuullisena tilintarkastajana on kHt 
reino tikkanen. 

hyy yhTymÄn TarkaSTuSkomITea
HYY Yhtymän omistajan Helsingin yliopis-
ton ylioppilaskunnan varsinaiset tilintar-
kastajat muodostavat suostumuksensa 
annettuaan HYY Yhtymän tilintarkastusko-
mitean. puheenjohtajana toimii yhtymän 

hyy yhtymän johtajisto 1.1.2011
johtoryhmän jäsenten lisäksi  
HYY Yhtymän johtajistoon kuuluivat:

Lea jokio-Suramo
apulaisjohtaja, Hr

arja kosonen
oy unicafe ab:n ja oy academica 
Hotels ltd:n toimitusjohtaja

jukka Leinonen
johtaja, HYY kiinteistöt, kaivopiha oy

Sallamaari repo
oy suomen lyyra ab:n toimitusjohtaja

kati Salmivaara
apulaisjohtaja, viestintä

Tuomas Seppä 
oy Yliopistokustannus university press 
finland ltd:n kustannusjohtaja

tunnuslukujen laskentaperiaatteet

oman pääoman tuotto (roe), % 
nettotulos x 100

oma pääoma (keskimäärin)

Sijoitetun pääoman tuotto (roI), % 
(nettotulos + rahoituskulut + verot) x 100

taseen loppusumma - korottomat velat  
(keskimäärin)

kokonaispääoman tuotto, % 
(nettotulos + rahoituskulut + verot) x 100

taseen loppusumma (keskimäärin)

nettovelat
korollinen vieras pääoma - lainasaamiset  

- rahoitusarvopaperit - rahat ja pankkisaamiset

nettovelkaantumisaste
nettovelat

oma pääoma + vähemmistöosuus

omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin, %
(oma pääoma + vähemmistöosuus) x 100

taseen loppusumma - saadut ennakot

omavaraisuusaste kiinteistöjen  
markkina-arvot huomioiden, %

(oma pääoma + vähemmistöosuus +  
kiinteistöjen markkina-arvot) x 100

taseen loppusumma - saadut ennakot +  
kiinteistöjen markkina-arvot

PEFC/02-31-162
441 428

PAINOTUOTE
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