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Vastuullista HYY-liiketoimintaa 
 
Ylioppilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystoimintaa voidaan tehdä sosiaalisesti, 
kulttuurisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti toiminnan laadusta ja tuloksellisuudesta 
tinkimättä.  
 
HYY Yhtymän perustehtävä – ylioppilaskunnan opiskelijatoiminnan taloudellinen 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. Voitonjako ylioppilaskunnalle vuonna 2015 oli 2,4 milj. euroa 
ylioppilaskunnan oman toiminnan toteuttamiseen. 
 
 
Vastuullisen toiminnan päämäärämme 
 

• Toimintamme on taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta 
kestävää. 

• Vastuullisuus on osa päivittäistä liiketoimintaamme kaikilla organisaation tasoilla. 
• Liiketoiminnassa oleellista on löytää aidot vastuullisen toiminnan asiat, jotka jäävät 

osaksi toimintakulttuuria. Vastuullinen toiminta on oikeita tekoja. 
• Yhdessä muiden vastuullisten toimijoiden kanssa vaikutamme aktiivisesti hyvien 

käytäntöjen syntyyn ja kehittymiseen yhteiskunnassa. 
• Tavoitteenamme on luoda vastuullisuudesta HYY Yhtymän liiketoiminnalle pysyvä 

kilpailuetu. 
 
 
 
Vastuullisen toiminnan edistäminen vuonna 2015 

 
• HYY Kiinteistöt siirtyi käyttämään ekologista Metsävoima-sähköä, kuten myös Hostel 

Domus Academica, UniCafe Ylioppilasaukio ja HYY Yhtymän toimisto.  
 
Metsävoima on Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa biopolttoaineilla tuotettua 
EKOenergiaa. Metsävoima on tuotettu 100 % puuperäisillä polttoaineilla, eikä sen 
tuottaminen lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta.  
 
Valitsemalla Metsävoima-sähkön HYY Kiinteistöt haluaa edistää uudistuvien 
energialähteiden käyttöä ja osaltaan vaikuttaa monipuolistamaan suomalaisen 
energiatuotannon rakennetta. 

 
• Hostel Domus Academica sai ensimmäisenä Suomessa kansainvälisen hostellijärjestön 

myöntämän HI Quality & Sustainability (HI-Q&S) laatusertifikaatin. Hostel Domus 
Academicalle myönnettiin sertifikaati neljäntenä maailmassa. 

 
Sertifikaatin myöntämiseksi hostelin tulee täyttää laajat laatustandardit ja kriteeristö, 
johon kuuluu mm. veden- ja energiankulutuksen vähentäminen, henkilökunnan 
perehdytys ympäristötehokkaaseen toimintaan, jätehuollon seuranta ja kierrätyksen 
tehokkuus. 
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• Hostel Domus Academica on valittu Suomen Hostellijärjestön Vuoden hostelliksi 2016. 

Valinnan on tehnyt Suomen Hostellijärjestön hallitus. 
 

Hostel Domus Academican johto ja henkilöstö ovat aktiivisia laadun kehittäjiä ja se on 
ensimmäinen HIQ+S sertifikaatin Suomessa saanut hostelli, jossa myös ekologisesti, 
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys on huomioitu, kerrotaan valinnan 
perusteluissa. 
 

• Hostel Domus Academica kompensoi palvelun tuottamisesta aiheutuneet 
hiilidioksidipäästöt  Nordic Offjetin kautta osallistumalla Zangbei Dayangzhuangin 
tuulivoimahankkeeseen Kiinassa. 
 
 

 
• HYY Ravintolat voitti Luomun SM-kultaa toista kertaa käydyssä Luomu SM –kilpailussa 

lokakuussa 2015. Luomuraaka-aineet ovat ravintoloissamme luonnollinen osa 
tarjontaa: luomua on tarjolla aamiaistuotteista lounasruokiin ja salaattipöydästä 
leivonnaisiin. 
 

• HYY Ravintolat nousi vuonna 2015 Portaat Luomuun ohjelmassa tasolle viisi 
ensimmäisenä ravintolaketjuna Suomessa.  
 
HYY Ravintoloissa käytettäviä luomutuotteita ovat muun muassa tofu, kaikki hiutaleet, 
jauhot ja suurimot, kuivat pavut, herneet ja linssit, osa ruokaleivästä, makeat 
pakasteleivonnaiset, hunaja, ruokaöljy sekä kuivatut hedelmät ja pähkinät, yli 70 
luomutuotetta.  
 

• HYY Ravintolat liittyi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen ja sitoutuu 
ilmastokuormituksen vähentämiseen ravintoloiden ruokahävikkiä pienentämällä. 
 
Tavoitteena on itse tuotetun sekä asiakkaiden lautashävikkinä syntyvän biojätteen 
määrän minimointi ravintoloissa parantamalla ruokalistasuunnittelua, osallistumalla 
hävikkikampanjoihin, opastamalla ja ohjaamalla asiakkaitamme asianmukaiseen 
lajitteluun sekä viestimällä asiakkaiden lautashävikkinä kertyvän biojätemäärän 
kehityksestä asiakkaillemme ja henkilökunnallemme. 
 

• HYY Ravintolat tarjosivat asiakkailleen laadukkaista, tuoteturvallisista ja vastuullisesti 
tuotetuista raaka-aineista valmistettua ruokaa.  Ravintolaliiketoiminta haluaa tukea 
suomalaista työtä ja työpaikkojen säilymistä – samalla varmistetaan tuotteiden 
jäljitettävyys ja tuotannon läpinäkyvyys. 

o Maitomme tulee suomalaisilta tiloilta 
o Tarjoamme suomalaista leipää suomalaisilta leipomoilta 
o Suosimme suomalaisia kauden kasviksia ja juureksia sesongin mukaan 
o Lounasruuat valmistamme käyttäen ainoastaan 100 % suomalaista 

siipikarjanlihaa 
o Lounaslistoillamme liha on yli 90 % suomalaista ja 100 % tuoteturvallista 
o HYY Ravintoloissa ei tarjottu uhanalaisia tai voimakkaasti ylikalastettuja 

kalalajeja. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ravintoloissa 
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käytettiin vastuullisesti kalastettuja kaloja eikä ravintoloissamme tarjottu 
WWF:n kalaoppaassa punaisella merkittyjä kaloja 

o Käytämme vain Suomalaista perunaa ja ohraa. Näiden rinnalla tarjoamme 
tummaa riisiä ja täysjyvä pastaa, monipuolisuuden vuoksi 

o Astiat pesemme Suomalaisilla Joutsenmerkityillä pesuaineilla. 
 

• UniCafe-lounasravintoloissa tuettiin HYYn kehitysyhteistyöhanketta Itä – Sambian 
naisten ja tyttöjen hyväksi järjestämällä Sambia-ateria kahdesti vuoden 2015 aikana.  
 
HYY Ravintolat lahjoitti 10 senttiä ostettua ateriaa kohden HYYn Sambia-hankkeelle. 
UniCafen asiakkailla oli myös mahdollisuus lahjoittaa kassalla vapaavalintainen 
summa. 
 

• HYY Ravintolat ovat tarjonneet Reilun kaupan tuotteita vuodesta 1999. Tänä päivänä 
tarjoamme reiluja vaihtoehtoja useissa tuoteryhmissä teestä, kahvista, kaakaosta ja 
mehuista suklaaseen ja banaaneihin. HYY Yhtymän toimistolla käytämme myös Reilun 
kaupan kahvia. 
 

• Ilmastovalinta-lounaat otettiin pysyvästi osaksi UniCafe-opiskelijaravintoloiden 
lounasvalikoimaa. Merkintä ”Ilmastovalinta” kertoo pääruuan ilmastovaikutusten 
olevan vähintään 25 % tavallista pienemmät. 
 

• Järjestimme asiakkaillemme Kasvishaaste 2015 –reseptikilpailun. Kilpailun 
voittajareseptit tulivat osaksi UniCafe-opiskelijaravintoloiden syksyllä uudistunutta 
kasvisruokatarjontaa. 
 

• Vuonna 2015 kehitettiin ravintoloiden ympäristöagenttitoimintaa, ja HYY 
Ravintoloiden henkilökunta suoritti ympäristöosaamisen varmentavan 
osaamistodistuksen osoitukseksi ympäristöasioiden ammattitaidosta. 
 
 

 
• HYY Yhtymä jakaa vuosittain vastuullista liiketoimintaa koskevan vastuullisuuskilpailun 

palkinnon. Palkinto annetaan henkilökunnan tai omistajayhteisön edustajalle, joka on 
esittänyt vastuullista liiketoimintaa kehittävän, toteuttamiskelpoisen idean. Palkinnon 
myöntämisestä päättää hallintoneuvosto.  
 
Satu Nousiaisen ehdotus taloudellisesti vastuullisemmista hankinnoista 
tarjoustuotteiden avulla HYY Ravintoloissa voitti HYY Yhtymän vastuullisuuskilpailun 
2015. Palkintoraati näki voittaneen ehdotuksen tarkkaan valmistelluksi, 
toteuttamiskelpoiseksi ja ilahduttavalla tavalla vastuullisuuden ja taloudellisuuden 
yhdistäväksi. 
 
Kunniamaininta myönnettiin Hanna Eskolinille ehdotukselle aurinkopaneelien 
käyttöönotosta HYY Kiinteistöissä.  
 

• HYY Yhtymän toimistot ovat olleet WWF:n Green Office -toimistoja vuodesta 2005 
lähtien. Ympäristöjärjestelmän tavoite on ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja 
kestävien kulutustapojen edistäminen. Seuraamme mm. sähkönkulutuksen kehitystä 
ja tulostusmääriä, kompensoimme työmatkoihin käytetyt lentokilometrit ja 
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käyttämämme sähkö on biopolttoaineilla tuotettua EKOenergiaa. Henkilöstölle 
tehdään myös vuosittainen kysely WWF:n kulutustapamittari, jolla seurataan 
ympäristötietoisuuden tasoa.  
 
Toimintaa seurataan ja kehitetään Green Office -säännösten mukaan. Vuonna 2015 
ympäristötoimintamme auditoitiin ja toimistotarkastuksessa täytimme Green Office-
kriteerit. 
 

• Vuonna 2015 HYY Yhtymä osallistui Energiansäästöviikkoon, Earth Hour-tapahtumaan, 
Hävikkiviikolle ja Reilun Kaupan viikolle, lisäksi HYY Ravintolat organisoivat omat 
Luomu- ja Sadonkorjuuviikot. 
 

• HYY Yhtymän henkilöstölle järjestetyssä sisäisessä kilpailussa valittiin vuoden 
esimieheksi vuoroesimies Tiina Käyhkö ja vuoden positiivisemmaksi työkaveriksi 
järjestelmäasiantuntija Kimmo Penninkilampi. 

 
 
 
Vastuullisen liiketoiminnan vaikuttamista tehdään yhteistyössä  
 
Yhtymä ja sen toimialat vaikuttavat vastuullisen liiketoiminnan kehittymiseen eri 
yhteistyöorganisaatioiden kautta:  

o YK:n Global Compact 
o WWF:n Green Office  
o FIBS, yritysvastuuverkosto 
o Green Building Council Finland 
o Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa –foorumi 

 
 
 
Vastuullisen toimintamme seuranta  
 
HYY Yhtymän ylin johto ja päättävät luottamuselimet ovat sitoutuneet edistämään YK:n Global 
Compactin periaatteiden toteutumista toiminnassamme. Global Compact-periaatteet ja 
vuosiraportointi on luettavissa HYY Yhtymän www-sivuilla Mediapankissa. 
 
Vastuullisen toiminnan toteutusta seurataan taloudellisilla sekä ympäristö- ja sosiaalisen 
vastuun mittareilla. Seurantaa tehdään myös ulkopuolisten auditointien kautta WWF:n Green 
Officen (ympäristöjärjestelmä) ja Bureau Veritaksen toteuttamina (ISO 14001 – 
ympäristösertifikaatti ja ISO 9001-laatustandardin mukainen sertifikaatti). 
 
Toiminnasta raportoidaan julkisesti vuosijulkaisun yhteydessä sekä HYY Yhtymän www-sivuilla. 
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Vastuullisen toimintamme osa-alueet 
 
 

 
 


