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Alkaneen vuo-
den merkittävimpiä asi-

oita on HYY Yhtymän brändi-
uudistus, jossa yhtymämme ilme 

paitsi uudistuu myös yhtenäistyy. 
Uudistuksen keskeisenä tavoitteena 
on, että HYY Yhtymän eri toiminnot 
osataan yhdistää toisiinsa entistä 

paremmin. Eikä vain mieliku-
vissa, vaan myös toiminnan 

tasolla.

Vuosikertomus 2011 • ToImITuSjohTajan kaTSauS

mauri Laurila, toimitusjohtaja, HYY Yhtymä
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V uosi 2011 oli HYY Yhtymälle hyvä vuosi. Minulle vuosi oli 
erityisen jännittävä, sillä aloitin tehtäväni HYY Yhtymän 
toimitusjohtajana viime kesänä.  

HYY Yhtymän omistavat Helsingin yliopiston opiskelijat ja yhty-
män tehtävänä on toimia omistajamme asettamasta arvopohjasta 
käsin. Tavoitteenamme on tuottaa rahaa omistajallemme, mutta myös 
parantaa maailmaa.  

Uskomme, että juuri vastuullinen yritystoiminta on pitkällä täh-
täimellä taloudellisesti kannattavinta. Uskomme myös esimerkin voi-
maan: tahdomme olla vaikuttamassa koko suomalaisen talouselämän 
kehittymiseen entistä vastuullisempaan suuntaan. Vastuullisuutta on 
myös toiminnan virtaviivaistaminen ja tehostaminen.

Tässä vuosikertomuksessa luodaan katsaus menneeseen vuoteen, 
mutta suunnataan myös tulevaan. Sekin näyttää sekä hyvältä että 
jännittävältä.

Alkaneen vuoden merkittävimpiä asioita on syksyllä 2011 pää-
tetty HYY Yhtymän brändiuudistus, jossa yhtymämme ilme paitsi 
uudistuu myös yhtenäistyy. Käsissäsi oleva vuosikertomus on uuden 
ilmeemme mukainen. 

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on, että HYY Yhtymän eri 
toiminnot osataan yhdistää toisiinsa entistä paremmin. Eikä vain 
mielikuvissa, vaan myös toiminnan tasolla. 

HYY Yhtymän eri toiminnot ovat syntyneet eri aikoina, erilai-
sista lähtökohdista. Nyt on hyvä aika lähteä hakemaan entistä voi-
makkaammin toimivasta yhteispelistä saatavia synergiaetuja. Hieno 
esimerkki uudenlaisesta ajattelusta on tässä vuosikertomuksessa esi-
teltävä Domuksen alueen palveluverkosto.

Vastuullisuus pysyy HYY Yhtymän toiminnan punaisena lankana 
ja korostuu entisestään. Tämä näkyy nyt myös HYY Yhtymän ja sen 
yritysten viestinnässä käytettävässä allekirjoituksessa: Vastuullista 
HYY-liiketoimintaa.

Toinen avainteema toimintamme kehittämisessä on asiakasnäkö-
kulman korostaminen – olipa kyseessä sitten kiinteistöjemme vuokra-
lainen, kustantamamme tietokirjallisuuden lukija, ravintoloidemme 
asiakas, Helsinkiin majoittuva kesämatkailija tai vaikkapa Vanhalla 
ylioppilastalolla omille asiakkailleen tilaisuuden järjestävä yritys.

Hyvin usein asiakkaamme on Helsingin yliopiston opiskelija ja 
samalla siis myös omistajamme – tämän myötä asiakasnäkökulman 
merkitys korostuu aivan erityisesti.

Vielä pari poimintaa päättyneeltä ja alkaneelta vuodelta.
Kiinteistötoimintamme erittäin pitkäaikainen Domuksen alueen 

kehitysprojekti saatiin viime vuonna hienoon päätökseen. Tänä vuon-
na kehitystyön painopiste siirtyy ydinkeskustaan, jossa uusitaan Kai-
vopihan katupinta. Kaupunkilaisten yhteisestä olohuoneesta tehdään 
sen myötä entistä viihtyisämpi.

Aivan erityinen asia on myös vuoden 2012 elokuussa uuteen Kaisa-
taloon avattava kirjakauppa-kahvila, joka on kustannustoimintaamme 
harjoittavan Gaudeamuksen ja HYY Ravintoloiden yhteisponnistus.

Tahdon lopuksi korostaa henkilöstömme roolia HYY Yhtymän 
toiminta-ajatuksen toteuttamisessa. HYY Yhtymä on ainutlaatuinen 
työpaikka ja minusta on hienoa olla mukana tässä joukossa.

Helsingissä, maaliskuussa 2012

mauri Laurila

Ainutlaatuinen
HYY Yhtymä

Toimitusjohtajan katsaus
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Brändiuudistus
h YY Yhtymän ilme uudistuu vuoden 2012 aikana. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on, että HYY Yhtymän eri toiminnot osataan 

yhdistää toisiinsa entistä paremmin. Uusi ilme ja uudistuneet logot viestivät  myös yhteisestä arvomaailmastamme. Vastuullista HYY-
liiketoimintaa on HYY Yhtymän uusi allekirjoitus, joka näkyy jatkossa viestinnässä yhtymän ja sen toimintojen logojen yhteydessä. 

Tahdomme korostaa tällä allekirjoituksella, että vastuullisuus on tärkein HYY Yhtymän toimintoja yhdistävä tekijä.

Vuosikertomus 2011 • brÄndIuudISTuS
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hyy yhtymä lyhyesti

h YY Yhtymä on Helsingin yli-
opiston ylioppilaskunnan – siis 
opiskelijoiden – omistama moni-

puolista liiketoimintaa harjoittava yhtymä. 
HYY Yhtymän toiminta koostuu kiinteistö-
liiketoiminnasta, sijoitustoiminnasta ja eri-
laisten palveluiden tuottamisesta.

TaVoITTeena ParemPI maaILma  
ja oPISkeLIjoIden hyVInVoInTI
HYY Yhtymän toiminnan tavoitteena on 
tuottaa rahaa omistajalleen, mutta myös 
parantaa maailmaa. Vastuullisen yritys-
toiminnan ajatus yhdistää kaikkea HYY 
Yhtymän toimintaa. 

Oman toimintansa lisäksi HYY Yhtymä 
tahtoo edistää yritystoiminnan vastuulli-
suutta koko suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Toiminnan tärkeänä tavoitteena on myös 
omistajien eli Helsingin yliopiston opiskeli-
joiden hyvinvoinnin edistäminen.

Käytännön työssä vastuullisuus tarkoit-
taa ennen kaikkea ihmisten ja ympäristön 
mahdollisimman hyvää kohtelua sekä toi-
minnan avoimuutta.

yhTeISTyÖTÄ aSIakkaan 
ParhaakSI
HYY Yhtymän eri toiminnot tarjoavat  myös 
kokonaispalveluita, joiden tuottamiseen tar-
vitaan yhteistyötä. Sisäisen yhteistyön kehit-
täminen on tällä hetkellä yksi HYY Yhtymän 
kehityskohteista. Lähtökohtana kehitystyölle 
on asiakasnäkökulman korostaminen.

Vastuullisuus
yhdistää monen-
laista toimintaa

oy hyy-yhtiöt ab

Oy Uni-IT Ab
Kaivopiha Oy
Oy Academica Hotels Ltd
Oy Suomen Lyyra Ab (60 %)
HYY Ravintolat Oy (ent. Oy UniCafe Ab)
Gaudeamus Oy (ent. Oy Yliopistokustannus), (92 %)

Kiinteistö oy leppätalo 

hyyn kiinteistötalous
vuokraustoiminta, sijoitustoiminta

LIIkeToImInTaoPISkeLIjaToImInTa

heLSInGIn yLIoPISTon yLIoPPILaSkunTa (hyy)

100 % 60 %

keITÄ oVaT aSIakkaamme?
HYY Yhtymän asiakkaita ovat mm. opiskeli-
jat, toimisto-, liike- ja järjestötilojen tarvitsijat, 
tietokirjojen lukijat, ravintolapalveluiden käyt-
täjät, tilaisuuksien järjestäjät, kesämatkailijat 
sekä opiskelijoita lähestyvät markkinoijat.

Helsingin yliopiston opiskelijat ovat paitsi 
HYY Yhtymän asiakkaita, myös sen omistajia. 
Tämä erityissuhde vaikuttaa kaikkeen HYY 
Yhtymän toimintaan ja erityisesti näille omis-
taja-asiakkaille suunnattuihin palveluihin.

hyyn toimintatalous

Ylioppilaslehden Kustannus Oy

100 %
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Helsingin 
yliopiston opiskelijat 

ovat paitsi HYY Yhtymän 
asiakkaita, myös sen omista-
jia. Tämä erityissuhde vaikut-

taa kaikkeen HYY Yhtymän 
toimintaan ja erityisesti näille 

omistaja-asiakkaille suun-
nattuihin palveluihin. 
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hyy kiinteistöt hyy Sijoitus

hyy ravintolat: 
uniCafe ja juhla- 

ravintolat

hostel domus 
academica

kustannustoiminta: 
Gaudeamus 

opiskelijapalvelut 
ja -mediat: Lyyra

hyy kIInTeISTÖT
HYY Kiinteistöt omistaa, vuokraa ja kehittää liike- ja toimistotiloja 
sekä tarjoaa asuin-, toiminta- ja järjestötiloja Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunnalle ja opiskelijoille.

Kiinteistöt sijaitsevat Helsingin ydinkeskustassa (Kaivopiha) sekä 
Etu-Töölössä (Domus). Vuokra-ala keskustassa on noin 32 700 m2 
ja Domuksella noin 14 300 m2.

HYY Kiinteistöt hallinnoi kaikkia kiinteistöjään ja ostaa kiinteistö-
palveluja parhailta sekä vastuullisilta toimijoilta.

Toiminnan vahvuuksia ovat hyvä palvelu, kiinteistöjen loistava 
sijainti, toimivat liikenneyhteydet ja suuret asiakasvirrat. 

hyy SIjoITuS
HYY Yhtymän sijoitustoiminnan tavoitteena on kasvattaa ylioppilas-
kunnan omaisuutta niin, että tulevaisuudessa sen tuotoilla voidaan 
rahoittaa yhä suurempi osa toimintaa.

Varat on sijoitettu pitkäjänteisesti ja vastuullisesti varsin korkealla 
tuotto-odotuksella.

Tärkeä osa HYY Yhtymän sijoitustoimintaa on vastuullisen sijoit-
tamisen edistäminen oman esimerkin kautta ja toimimalla aktiivisesti 
sijoitusalan eri foorumeilla.

Sijoitussalkun arvo on 10,2 milj. euroa (31.12.2011).

hyy raVInToLaT
HYY Ravintoloiden toiminta koostuu UniCafe-opiskelijaravintoloista 
ja -kahviloista sekä juhlaravintoloista ja niiden tarjoamista palveluista.

UniCafe: 19 lounasravintolaa ja neljä kahvilaa Helsingissä. Yli kaksi 
miljoonaa lounasta vuosittain.

Juhlaravintolat: Vanha ylioppilastalo, Viola, Domus ja Gustus & 
Vera. Monipuolisia ratkaisuja kaikkiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

hoSTeL domuS aCademICa
Hostel Domus Academica on viihtyisä, kansainvälinen ja laadukas 
kesähostelli Helsingin keskustassa.

hyy yhTymÄ – ToImInTa-aLueeT

Kesähostellissa majoittuu vuosittain noin 13 000 yli sadasta eri 
maasta Helsinkiin saapuvaa matkailijaa.

Hostel Domus Academica toimii ympäristöystävällisesti, mm. 
kompensoi yöpymisistä aiheutuneet kasvihuonepäästöt matkailijan 
puolesta.

GaudeamuS
Gaudeamus on HYY Yhtymän kustannustoimintaa harjoittava yritys, 
joka on keskittynyt suomenkieliseen tieto- ja tiedekirjallisuuteen.

Vuosittain julkaistaan noin 40 uutta nimikettä.
Kustannustoiminnan tavoitteena on puolustaa suomenkielisen 

tietokirjallisuuden asemaa sekä tarjota tiedon lisäksi elämyksiä ja 
punnittua näkemystä. 

Gaudeamus kustantaa lisäksi Palmenia- ja Otatieto-nimisiä 
julkaisusarjoja.

Lyyra
Lyyra tuottaa palveluita suomalaisten korkeakoulujen opiskelijoille ja 
tarjoaa markkinointikanavan heitä lähestyville yrityksille.

Lyyra-opiskelijakortteja on tehty jo yli 130 000 ja ne ovat  käytössä 
yhteensä 19 korkeakoulun ja ammattikorkeakoulun ylioppilas- tai 
opiskelijakunnassa.

Lyyra tarjoaa suomalaisille opiskelijoille kaikkiaan yli tuhat eri-
laista etuisuutta.

Lyyran verkkopalvelu jakaa tietoa, kokoaa yhteen kaikki opiskeli-
joille tarjottavat edut ja välittää myös asuntoja opiskelijoille. 

SISÄISeT yhTIÖT
Sisäiset palveluyhtiöt Oy HYY-Yhtiöt Ab, Oy Uni-IT Ab ja Kaivo-
piha Oy tuottavat mm. johtamis-, vuokraus-, HR-, hallinto-, rahoi-
tus-, viestintä- ja tietohallintopalveluja HYY Yhtymän yrityksille ja 
ylioppilaskunnalle.

Vuosikertomus 2011 • hyy yhTymÄ LyhyeSTI

kiinteistöliiketoiminta Sijoitustoiminta majoitus- ja ravintolaliiketoiminta muu liiketoiminta
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kalle Peltola on HYY Kiinteistöjen pitkäaikaisimman liikevuokra-asiakkaan, suomalaisen Kirjakaupan kehitysjohtaja.

100-vuotis-
juhlamme tulevat näky-

mään nyt remontissa olevan 
päämyymälämme avajais-

viikkona herkullisina tarjouksina 
ja -tapahtumina. Järjestämme 

myös yhteistyökumppaneillemme 
100-vuotisjuhlan huhtikuussa 
"synnyinkotimme" yläkerras-

sa – Vanhalla ylioppilas-
talolla!
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hyy kiinteistöt

h YY Kiinteistöt omistaa, vuokraa ja kehittää liike- ja toimis-
totiloja sekä tarjoaa asuin-, toiminta- ja järjestötiloja yliop-
pilaskunnalle sekä opiskelijoille. Kiinteistöt ja vuokrattavat 

tilat sijaitsevat Helsingin ydinkeskustassa ja Kampissa. 

hyVÄ VuoSI 2011
Vuosi 2011 sujui tuloksellisesti HYY Kiinteistöil-
tä erittäin hyvin,  vaativa markkinatilanne ja 
etenkin yleinen taloustilanne huomioiden.  
Kiinteistöala on vuokrausmarkkinoilla jälki- 
syklinen eli se seuraa talouden kehitystä 
viiveellä. Liiketoiminnan tuloksessa hei-
kentynyt markkinatilanne ei ole näkynyt 
vielä vuonna 2011.

Keskustakiinteistöjen vuokrausaste pa-
rani vuonna 2011 edellisvuoteen verrattuna 
ja Domuksen alueella vuokrausaste pysyi lähes 
aiemmalla tasolla. 

HYY Kiinteistöjen budjetoitu tulostavoite ylitet-
tiin 30 prosentilla. Saavutettu tulosparannus johtui pitkä- 
jänteisestä onnistuneesta vuokraustoiminnasta, vuokrausasteen 
kohoamisesta ja eräiden investointien, kuten Kaivopihan katupinnan 
uusimistyön siirtämisestä vuoteen 2012 sekä kiinteistösijoituksiin 
ominaisuutena kuuluvasta indeksisuojasta. Kulut ylittivät vuonna 
2011 budjetoidun. 

Ydinkeskustan toimistotilojen markkinavuokrataso on myös kes-
tänyt heikentyneen markkinatilanteen paineen. 

domukSen PeruSkorjauS VaLmISTuI
HYY Kiinteistöjen merkittävimmät investoinnit jatkuivat viime vuon-
na Domuksen alueella, missä saatiin valmiiksi peruskorjausten viimei-
nen vaihe eli D-talon majoitus- ja asuintilojen uusiminen. 

Domuksen kaikki tilat on peruskorjattu 13 viime vuoden aikana. 

Tämä kokonaisinvestointi on ollut HYY Kiinteistöille suuri ponnis-
tus, jonka lopputuloksena alueella toimii nyt edustava ja jatkuvasti 
kehittyvä palveluiden ja tilojen kokonaisuus.

onnISTuneITa VuokraukSIa
Vuonna 2011 toteutettiin keskustakiinteistöissä useita 

onnistuneita vuokrauksia, mm. Citytalon viidennen 
kerroksen avotilaan ja Kaivotalon 7. kerroksen 

noin  tuhannen neliön tilaan saatiin uudet 
vuokralaiset. 

Vuokraustoimintaan liittyy usein vuok-
ralaisen tarpeisiin tehtävän vuokrausre-
montin tekeminen, ja näitä oli käynnissä 
kiinteistöissä viime vuoden aikana useita. 

Myös tilojen taloteknisiä valmiuksia on 
näiden remonttien yhteydessä parannettu.

keSkuSTan VeToVoIma SÄILyy
HYY Kiinteistöjen kannalta on tärkeää, että keskus-

ta säilyttää vetovoimansa ostopaikkana ja toimistojen 
haluttuna sijaintipaikkana. Juuri nyt Helsingin keskustan tule-

vaisuus näyttää hyvältä, kun ydinkeskustaan investoidaan monissa 
kohteissa, pysäköintitilaa on tullut merkittävästi lisää ja keskustan 
alueelle syntyy myös eri toimijoiden yhteisiä verkostoja.

Koko Kaivopihan kortteli on elävää kaupunkitilaa, jonka ihmisvir-
rat tarjoavat liikekiinteistöille ja niiden vuokralaisille  ainutlaatuisen 
toimintaympäristön. Ylivoimaiset julkiset liikenneyhteydet ovat toi-
nen vahva kilpailuvaltti.

VaSTuuLLISuuS nÄkyy huoLenPITona
HYY Kiinteistöt toteuttaa vastuullisuutta käytännön teoissa. Toimin-
taa kehitetään jatkuvasti yhä ympäristöystävällisemmäksi, mm. paran-
tamalla rakennusten energiatehokkuutta  ja kehittämällä kierrätystä. 

Hyvä palvelu 
tuo menestystä

Koko 
Kaivopihan 

kortteli on elävää 
kaupunkitilaa, jonka 
ihmisvirrat tarjoavat 

liikekiinteistöille ja niiden 
vuokralaisille  ainutlaa-

tuisen toimintaym-
päristön. 

Vuosikertomus 2011 • kIInTeISTÖLIIkeToImInTa
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Kulttuurista vastuuta kannetaan pitämällä hyvää huolta suojel-
luista arvorakennuksista. HYY Kiinteistöt käyttää vain luotettavia 
yhteistyökumppaneita. Toiminnan ideana on olla lähellä asiakasta. 
Asiakas saa helposti monipuolisia tiloihin liittyviä palveluja, joista 
tärkein osa muodostuu eri alojen laajasta yhteistyöverkostosta. 

Tärkein vastuullisuuden näkökulma on asiakkaista ja heidän hyvin-
voinnistaan huolehtiminen.

Vuoden 2012 PonnISTuS:  
kaIVoPIhan kaTuPInnan remonTTI
Vuonna 2012 investointien painopiste siirtyy keskustaan, kun Kaivo-
pihan katupinnan ja eristeiden uusimistyö sekä katulämmityksen 
asennus toteutetaan. Remontti tehdään niin, että siitä aiheutuu mah-
dollisimman vähän haittaa alueen yrityksille ja Kaivopihalla liikkuville 
ihmisille.

Kaivopihan työmaan visuaalisuuteen panostetaan erityisesti: työ-
maan ilmeen teemana on jännittävästi vedenalainen Helsinki. Koko 
työmaa-alue katetaan ylhäälle räystäskorkeuteen asennettavalla ka-
toksella, joka vähentää säähaitat työmaalla minimiin. 

PITkÄjÄnTeISyyS on kIInTeISTÖaLan aVaInSana
HYY Kiinteistöjen lähitulevaisuus näyttää kohtuulliselta. Talouden 
uskotaan kuitenkin olevan pitkäaikaisesti hyvin hitaan kasvun vai-
heessa ja tämä heijastunee myös kiinteistöliiketoimintaan.

Vuokrausmarkkinoiden tilanne jatkuu hyvin haasteellisena Hel-
singin ydinkeskustan toimitiloissa Kaivopihalla ja Leppäsuon kiinteis-
tössä Domuksella. Pääkaupunkiseudulla on meneillään erittäin paljon 
toimitilahankkeita, jotka tuovat alalle lisää tilojen tarjontakilpailua. 
 
kIInTeISTÖjohTamInen SIIrTyy oVenIa oy:LLe 

Tulevaisuudessa HYY Kiinteistöt keskittyy kiinteistösijoitus- 
toimintaan. Kiinteistöjohtamisesta vastaa maaliskuusta 2012 eteen-
päin Ovenia Oy, jonka kanssa on solmittu laaja yhteistyösopimus.

Kaikki Kaivopihan Oy:n työntekijät siirtyivät Ovenia Oy:n palveluk-
seen vanhoina työntekijöinä. HYY Yhtymän hallitus päätti keskittyä 
kiinteistösijoittamiseen, koska itse manageerausliiketoiminnassa ei 
nähty kasvumahdollisuuksia ja tällä järjestelyllä saadaan käyttöön 
laajempaa osaamista sekä lisää mahdollisuuksia itse kiinteistö- 
sijoittamiseen.

Tyytyväisimmät asiakkaat 11 vuotta peräkkäin
HYY Kiinteistöt voitti vuonna 2011 KTI Kiinteistötieto Oy:n tekemän 
asiakastyytyväisyysvertailun. Voitto oli järjestyksessä jo 11. perättäinen. 

Mikä selittää näin pitkäaikaisen ylivoiman asiakastyytyväisyydessä?
Tutkimuksessa on mukana suuri määrä keskustan alueella toimivia 

tilanvuokraajia ja siinä on selvitetty erikseen vuokralaisten tyytyväi-
syyttä toimitiloihin, vuokranantajaan sekä tuotettuihin palveluihin. 

HYY Kiinteistöt ylittää vertailun keskitason kaikilla näillä osa-
alueilla. Erityistä kiitosta HYY Kiinteistöt saa kuitenkin palvelustaan.

HYY Kiinteistöjen toiminnan ideana on olla lähellä asiakkaita. 
Toimisto sijaitsee keskellä Kaivopihaa eli siellä missä suurin osa 
asiakkaistakin. Asiakas saa samasta paikasta monipuolista tiloihin 
liittyvää palvelua. HYY Kiinteistöt tuottaa itse osan palvelusta, mut-

ta tärkeän osan toimivaa palveluverkostoa muodostavat eri alojen 
yhteistyökumppanit.

Huoltotyöt ja erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisu pyritään aina 
hoitamaan nopeasti. Asiakas tietää, kenelle soittaa ja  tavoittaa yhteys-
henkilön nopeasti.

Tärkeä osa palvelua on myös tilojen muokkaaminen asiakkaan 
tarpeisiin sopivaksi. Remontit toteutetaan yleisimmin yhteistyössä 
uuden vuokralaisen kanssa – tilat siis sovitetaan ominaisuuksiltaan 
asiakkaiden tarpeisiin eikä niin, että valmiiksi tehdyille tiloille etsitään 
juuri sellaista tilaa tarvitsevat vuokralaiset.

Palvelun laatuun panostaminen on HYY Kiinteistöille selvä valinta 

Vuosikertomus 2011 • kIInTeISTÖLIIkeToImInTa

hyy kIInTeISTÖjen VuokrauSToImInTa 2011 2010 2009 2008 2007

Liikevaihto, milj. € 14,2 13,4 14,1 12,3 12,1

Liiketulos, milj. € 4,3 3,4 4,8 3,8 4,0

Tulos ennen satunnaisia eriä, milj. € 2,9 2,2 3,6 2,7 3,3

Sijoitetun pääoman tuotto (roI), % 8,6 7,0 11,4 11,0 15,0

henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 12 12 11 11 13
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d omus  on kokonaisuus, johon kuuluu tilavuokraus- ja 
kunnossapitopalveluita, toimistotiloja, kansainvälisten ja 
suomalaisten opiskelijoiden majoitus- ja asumispalveluita, 

kesäaikaisia majoituspalveluita, kokous-, koulutus- ja seminaaripalve-
luita, lounasravintola, tilausravintolapalveluita, pysäköintipalveluita, 
toiminta- ja järjestötiloja, monitoimitila, saunatilojen 
vuokrausta ja vieläpä soittotiloja bändeille ja va-
rastohotelli.  

Uusin rakennus Domuksen alueella on 
upea Domus Gaudium, jossa sijaitsee 
liikkeenjohdon kehittämispalveluita 
tarjoava Aalto University Executive 
Education (Aalto EE) sekä Hel-
singin yliopiston ylioppilaskun-
nan järjestötiloja. Kattosauna 
Sivistyksen oleskelutiloista au-
keaa näkymä meren suuntaan. 

Domus Academican palvelu-
kokonaisuutta kehitetään usean 
toimijan voimin eri yksiköissä. 
Palvelupäällikkö Satu Orismaa 
kuvailee tähänastisen kehitystyön 
antia.

millaisia kokemuksia palveluver-
koston kehittämisestä on toistaiseksi 
tullut?

– Meillä on hyviä kokemuksia kokonaisuuden eteen 
tehdystä yhteistyöstä, myös asiakkailta saatu palaute on todella 
kannustavaa. Kun kaikki toiminta on samalla alueella, yhteinen 
konsepti on luonteva ratkaisu. Asiakkaatkin ovat yhteisiä, joten yh-
teistyön tiivistäminen toimialojen kesken on oikeastaan ihan ilmi-
selvä tapa toimia. Yhteistyössä kykenemme yhdistämään resursseja 
muodostaaksemme tehokkaamman palvelukokonaisuuden alueelle.

Domus
- palveleva kokonaisuus
HYY Yhtymä toimii ja palvelee monipuolisesti Domuksella. Pitkän kehitystyön myötä peruskorjattu ja 
uudistunut  Domuksen alue rakennuksineen, tiloineen ja palveluineen  muodostaa kokonaisuuden, jos-
sa pyritään toimimaan aidon asiakaslähtöisesti. HYY Kiinteistöt, HYY Ravintolat ja Academica Hotels 
muodostavat alueelle toimijoiden verkoston, jonka tavoitteena on yhdessä rakentaa vetovoimaisempi 
palvelukokonaisuus. Näin asiakkaita palvellaan paremmin ja tavoitetaan myös uusia asiakkaita.

mitä yritysten yhteistyöllä ajetaan takaa?
– Teemme työtä tukeaksemme asiakkaidemme liiketoimintaa. 

Tavoitteena on yksinkertaisesti asiakkaidemme hyvinvointi ja me-
nestys. Vaikka Domuksen asiakasryhmät ovat keskenään erilaisia, 
voimme palvella niitä kaikkia paremmin yhdistämällä voimamme. 

Tähtäämme aitoon asiakaslähtöisyyteen toiminnan 
kehittämisessä.

millaisia palveluita domus sitten tar-
joaa vaikkapa siellä toimivalle yrityk-

selle?
– Hyvät toimitilat, tasokkaan 

lounasravintolan, aivan erinomai-
set ja monipuoliset kokouspalve-
lut, juhlaravintolan tilaisuuksia 
varten, lämpimän ja kuivan py-
säköintitilan,  saunatiloja tar-
vittaessa ja kaiken kaikkiaan 
viihtyisän ja kansainvälisen 

toimintaympäristön varsin kes-
keisellä paikalla.

mitä kansainvälisyys tarkoit-
taa domuksella?
– Se näkyy  monessa asiassa. En-

sinnäkin Domuksella asuu paljon kan-
sainvälisiä opiskelijoita ja tutkijoita. Kesä-

aikainen majoitustoiminta tuo meille tuhansia 
ihmisiä ympäri maailmaa. Myös asiakkaamme Aalto EE 

toimii EMBA:ssa, MBA:ssa ja yrityskohtaisissa ohjelmissaan  hyvin 
kansainvälisesti. 

aika monella on mielikuva domuksesta omilta opiskeluajoil-
taan menneiltä vuosikymmeniltä. Pitäisikö tuota mielikuvaa 
käydä päivittämässä paikan päällä?

– Ilman muuta, tervetuloa!

Vuosikertomus 2011 • kIInTeISTÖLIIkeToImInTa
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HYY Yhtymän 
sijoitustoiminnan 

pitkäjänteisenä tavoitteena 
on rakentaa uusi tulonlähde tu-

leville opiskelijasukupolville. Vas-
tuullisella sijoittamisella pyrimme 

vaikuttamaan myös siihen, että 
maapallokin olisi heidän aika-

naan edes hieman parem-
massa kunnossa.
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Kuvan vauvan Iiris Ilonan äiti maija jäppinen toimi vuosina 2010 - 2011 HYYn puheenjohtajana.
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Sijoitustoiminta

h YY Yhtymän sijoitustoiminnan tavoitteena on kasvattaa 
ylioppilaskunnan omaisuutta niin että tulevaisuudessa sen 
tuotoilla voidaan rahoittaa yhä suurempi osa toimintaa. 

Varat on sijoitettu pitkäjänteisesti ja vastuullisesti varsin korkealla 
tuotto-odotuksella. Tärkeä osa sijoitustoimintaa on vastuullisen sijoit-
tamisen edistäminen oman esimerkin kautta ja toimimalla aktiivisesti 
sijoitusalan eri foorumeilla.

PITkÄjÄnTeInen SIjoITuSSTraTeGIa
HYY Yhtymän sijoitustoiminnan strategia on erittäin pitkäjänteinen. 
Sijoitukset on tehty varsin korkealla riskitasolla, minkä vastapainona 
on sijoitusten pitkä kesto. Riskitasoa perustelee myös HYY Yhtymän 
suuri ja vakaa kiinteistöomaisuus, jonka turvin sijoitustoiminta voi 
keskittyä osakemarkkinoille niiden riskialttiudesta huolimatta.

HYY Yhtymän sijoitussalkku jakautuu suoriin osakesijoituksiin 
kotimaassa sekä rahastosijoituksiin Suomessa ja ulkomailla. Sijoitus-
salkkua hoitaa kaksi omaisuudenhoitajaa ns. täydellä valtakirjalla. 
Sijoituspolitiikasta päättää HYY Yhtymä.

Pitkäjänteisyyden lisäksi HYY Yhtymän sijoitustoimintaa leimaa 
yksinkertaisuus: kaikki sijoitukset tehdään pääsääntöisesti perinteisiin 
arvopapereihin tai rahastoihin, ei johdannaisiin tai muihin monimut-
kaisiin instrumentteihin.

kohTuuLLISTa meneSTySTÄ  
erITTÄIn VaIkeILLa markkInoILLa
Vuonna 2011 HYY Yhtymän sijoitussalkun laskennallinen tuotto oli 
–12 %. Tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä, kun samaan aikaan 
osakemarkkina laski useita kymmeniä prosentteja. 

Voimakas maantieteellinen hajautus on ollut  HYY Yhtymän si-
joituksille viime vuonna hyvä asia.

Sijoitustoiminta aloitettiin vuonna 2005. Tuotto koko sijoitusajalta 
on 13,4 % ja vuotuinen tuotto 2,1 %. Alkuperäinen sijoitussumma oli 
9,9 miljoonaa euroa – vuoden 2011 lopussa sijoitusten arvo oli noin 
10,2 miljoonaa euroa.

Vastuullista
vaurastumista

arvopaperit markkina-arvoin (1 000 €) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

globaalit osakerahastot 870 9 % 1 385 12 % 1 342 14 % 932 13 %

Kehittyvät markkinat 3 141 31 % 2 844 24 % 1 388 14 % 805 12 % 

osakkeet aasia ja Kauko-itä 297 3 % 437 4 % 256 3 % 241 3 % 

osakkeet eurooppa 480 5 % 862 7 % 1 654 17 % 587 8 % 

osakkeet Pohjois-amerikka 1 128 11 % 1 902 16 % 1 135 12 % 1 289 19 % 

osakkeet suomi 2 020 20 % 2 541 22 % 2 390 25 % 1 678 24 %

Korot 2 216 22 % 1 693 15 % 1 456 15 % 1 433 21 %

yhteensä 10 151 100 % 11 663 100 % 9 620 100 % 6 966 100 %
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edeLLÄkÄVIjÄnÄ VaSTuuLLISeSSa 
arVoPaPerISIjoITTamISeSSa
HYY Yhtymä on alusta asti painottanut sijoitustoiminnassaan vas-
tuullisuutta. Uskomme, että yritys, joka panostaa ympäristövastuu-
seen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapa-asioihin on lopulta 
tuottoisampi ja turvallisempi sijoituskohde. Täydellistä määritelmää 
vastuullisesta yrityksestä ei ole, mutta globaalit normit ja kansainvä-
liset sopimukset osoittavat suunnan. 

VaSTuuLLISen SIjoITTamISen PerIaaTTeeT
HYY Yhtymä noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja 
saa vuosittain myös arvion näiden periaatteiden toteuttamisesta (UN 
PRI -kysely). Positiivisimmat arviot HYY Yhtymän sijoitustoiminnasta 
liittyvät sijoituspäätösten tekemiseen ja vaikuttamiseen vastuullisen 
sijoittamisen edistämiseksi yleensä. Huonoimmat  pisteet saatiin vai-
kuttamisesta suoraan sijoituskohteina olevien yritysten toimintaan. 
Tämä selittyy lähinnä sillä, että HYY Yhtymä ei osallistu yritysten 
yhtiökokouksiin, sillä se vaatisi kohtuuttoman suuria resursseja.

Suurin osa jäsenistä on allekirjoittanut nämä säännöt ja sitoutunut 
noudattamaan niitä omassa toiminnassaan.

Finsif järjesti syksyllä 2011 seminaarin vastuullisesta sijoittamisesta 
ja jakoi vastuullisen sijoittamisen stipendejä. 

Vastuullisessa sijoittamisessa on huomioitava monipuolisesti ym-
päristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä asioita 
varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä. Myös avoimuus ja hyvä 
raportointi ovat vastuullisen sijoittamisen kannalta avainasemassa.

Vuosikertomus 2011 • SIjoITuSToImInTa

kehITTyVIen markkInoIden oSuuTTa noSTeTTIIn 
Tärkein muutos HYY Yhtymän sijoitussalkussa vuonna 2011 oli ke-
hittyvien markkinoiden osuuden nostaminen 30 prosenttiin. Samalla 
Suomen ja Euroopan osakepainoa on pienennetty. 

Normaalitilanteessa salkun rakenne jakautuu osakkeisiin 80 % 
ja korkoihin 20 %.  Osakkeiden suurinta mahdollista osuutta salkus-
sa kuitenkin nostettiin vuonna 2011.  Osakesijoitusten osuus voi nyt 
vaihdella 50 prosentista jopa 100 prosenttiin, kun aiemmin niiden 
osuutta saattoi kasvattaa vain 90 prosenttiin. Vuonna 2012 sijoitus-
salkun rakenteeseen ei ole tulossa muutoksia.

Syksyllä 2009 joukko YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden 
allekirjoittajia – HYY Yhtymä yhtenä – kokoontui keskustelemaan 
tarpeesta perustaa taho, joka toisi vastuullista sijoittamista aktiivisesti 
esille Suomessa. Nämä tahot edustivat yhteensä yli 250 miljardin 
euron sijoitusvarallisuutta. Keskustelujen tuloksena perustettiin ke-
sällä 2010 Finsif, Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumi. Perus-
tajajäseniä oli 18.

Viime vuonna yhdistys kasvoi hyvin nopeasti: nyt mukana on jo 
yli 30 jäsentä. HYY Yhtymän varatoimitusjohtaja Marjo Berglund 
toimii v. 2012 Finsif ry:n puheenjohtajana.

Yhdistyksen tarkoituksena on levittää tietoa vastuullisesta sijoit-
tamisesta. Perustana ovat YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. 

Finsif toimii vastuullisen sijoittamisen puolesta

yk:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittaja sitoutuu 

1 liittämään ESG- asiat osaksi sijoitusprosesseja 

2 toimimaan aktiivisena omistajana ja soveltamaan ESG-asioita
 omistajakäytäntöihinsä 

3 edistämään sijoituskohteidensa asianmukaista ESG raportointia

4 edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa
 sijoitustoimialalla

5 tekemään yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa edistääkseen vastuullista
 sijoittamista

6 raportoimaan toimistaan vastuullisen sijoittamisen edistymisessä. 

   HYY Yhtymä    Kaikki sijoittajat yhteensä, keskiarvo
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sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapa-asioihin liittyvät kriteerit
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aleksanteri mauranen on toiminut vuosina 2008-2012 unicafen ravintolatoimikunnan jäsenenä.

UniCafen 
ravintolatoimikunnassa 

olen mukana keskustelemassa 
ja päättämässä hyvinkin konk-

reettisista asioista, kuten vaikkapa 
aukioloajoista, salaattivalikoimista ja 
kahvikupeista. Opiskelijajäseniä myös 
kuunnellaan. Aloitteestamme on läh-
tenyt mm. tänä vuonna kolmannen 

kerran järjestetty Exactumin 
kasvisruokapäivä.
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a lkuvuonna 2012 HYY Yhtymän ravintola-alan nimikäy-
tännössä tapahtuu muutos: nimi UniCafe jää yksinomaan 
opiskelijaravintoloiden käyttöön. Ravintolayhtiön nimeksi 

tulee HYY Ravintolat Oy (entinen Oy UniCafe Ab). Tässä julkaisussa 
käytämme jo uuden jaottelun mukaista rakennetta.

HYY Ravintoloiden toiminta koostuu UniCafe-lounasravintoloista 
ja -kahviloista sekä juhlaravintoloista ja niiden tarjoamista palveluista. 
Helsingissä toimii kaikkiaan 19 UniCafen lounasravintolaa ja neljä 
kahvilaa. Juhlaravintoloita on myös neljä. UniCafen ravintoloissa käy 
päivittäin noin 20 000 lounastajaa tai kahvila-asiakasta.

Takana mukaVa VuoSI
Vuosi 2011 oli HYY Ravintoloille hyvä ja taloudellisesti päästiin suun-
niteltuun lopputulokseen. Taloudellisena haasteena on ollut opiskelija-
lounaan hinta, joka on noussut viimeksi vuonna 2008. Kustannukset 
ovat tuona aikana kuitenkin nousseet merkittävästi. Valtioneuvoston 
päätöksellä opiskelijalounaan enimmäishinta nousee 1.3.2012 alkaen 
27 senttiä.

Juhlaravintolat onnistuivat erinomaisesti kahden vaikean vuoden 
jälkeen. Erityisesti Vanha veti hyvin isoja ja näyttäviä tilaisuuksia.

HYY Ravintoloiden liikevaihto oli 15,5 milj. euroa ja tulos 200 000 
euroa. Yhtiö jakoi 75 000 euroa opiskelijoille Lyyra-maksutapa-alen-
nuksena. Tavoitteena on, että pääomalle tuleva tuotto tulee ainakin osin 
lautaselle – parempana tarjontana ja edullisena hintana opiskelijoille.

kamPuSajaTTeLu VaLTaa aLaa
HYY Ravintolat toimivat tiiviisti yliopiston ja muiden korkeakoulu-
jen kampusten osana. Kampukset ovat keskenään erilaisia ja myös 
ravintoloita pyritään kehittämään kampuksen ehdoilla. Tämä näkyy 
käytännössä erityisesti ruokalistoissa, joita kehitetään kunkin kam-
puksen näköisiksi. Profiloitumista on lisäksi varsinkin erityistuotteissa.

Kunkin ravintolan ravintolapäällikkö on avainroolissa oman ravin-
tolansa kehittämisessä. Hankinnat tehdään kuitenkin keskitetysti ja 
yhteisen ohjeistuksen mukaan. Vastuullisuus on tärkeä osa hankinta-
kriteerejä: elintarvikkeiden puhtauteen, eettisyyteen ja ympäristö-
ystävällisyyteen kiinnitetään erityisesti huomiota.

kaSVaVa ILmIÖ: erITyISruokaVaLIoT
UniCafen toiminnan kannalta hyvin merkittävä asia ovat yhä ylei-
semmät erityisruokavaliot. Jopa 40 prosenttia asiakkaista ilmoittaa 
noudattavansa jotain erityisruokavaliota. Tämä asettaa ruokalistojen 
ja valikoimien suunnittelulle aikamoisia haasteita. Toisaalta kaikkien 
asiakkaiden monipuolinen palvelu on myös mahdollisuus rikastuttaa 
ravintoloiden toimintaa.

Aivan uusi ilmiö lounasravintoloissa on vähähiilihydraattinen 
ruokavalio eli ns. karppaaminen. Varsin iso joukko ravintoloiden 
asiakkaista ilmoitti vuoden 2011 asiakaskyselyssä välttävänsä hiili-
hydraatteja ravinnossaan – vuotta aikaisemmassa asiakaskyselyssä 
tästä ei puhunut vielä kukaan.

Karppausilmiö ei ole kuitenkaan toistaiseksi erityisemmin näkynyt 
lounasravintoloiden raaka-aineiden menekissä, vaan riisiä, perunaa ja 
leipää on käynyt kaupaksi suunnilleen entiseen tapaan.

VÄhenneTÄÄn ruuan hÄVIkkIÄ
Ruuan hävikki on noussut Suomessa isoksi keskustelunaiheeksi ja HYY 
Ravintolat on päättänyt tarttua teemaan omalta osaltaan. Vuodesta 
2011 lähtien on aloitettu selvittää sekä käynnistetty toimenpiteitä, joil-
la tarjoiluhävikkiä voidaan vähentää omassa ravintolatoiminnassa. 
Tavoitteena on vähentää biojätemäärää 40 prosenttia vuoteen 2015 
mennessä.

Avainasemassa on tarjoiluastioiden tyhjentäminen loppuun asti. 
Vajaita astioita ei voi täyttää ja ruokaa saa säilyttää tarjoiluastiassa vain 
kahden tunnin ajan. Jos astioita ei käytetä tyhjäksi asti, täytyy ruuan 
loppu heittää pois. Tästä syntyy vuosittain melkoinen määrä hävikkiä. 

Konseptoitua
yksilöllisyyttä

hyy ravintolat
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Hävikin vähentämisellä on monta positiivista vaikutusta: ympäristö 
säästyy, jätteen määrä pienenee ja samalla syntyy myös kustannus-
säästöä. Tavoitteenamme on saada aikaan aktiivinen keskustelu ai-
heesta valveutuneen omistajakuntamme kanssa. 

LounaSraVInToLoIden 
VIIhTyISyyTeen PanoSTeTaan 
UniCafen ravintolat toimivat suurelta osin tiloissa, jotka asettavat var-
sin tiukat raamit toiminnalle ja tilojen sisustamiselle ja somistamiselle. 
HYY Ravintolat pyrkii kuitenkin kaikin mahdollisin tavoin kehittämään 
ravintoloidensa viihtyisyyttä. 

Viihtyisyyden kehittäminen nousee selvästi esiin vuotui-
sessa asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Toinen pysyvä 
parantamisen kohde ovat ravintoloihin tiettyinä ai-
koina helposti syntyvät jonot.

UniCafen ravintolat saivat varsin hyviä 
arvioita valikoimastaan, lounaiden hinta-
laatusuhteesta ja henkilökunnan ammatti-
taidosta ja palvelualttiudesta.

Ravintoloiden asiakkaat tekevät vuosit-
tain myös erittäin paljon kehitysideoita ja 
-ehdotuksia, joita pyritään hyödyntämään toi-
minnan kehittämisessä mahdollisimman paljon.

juhLaraVInToLoISSa PaLjon  
hIenoja TILaISuukSIa
Vuosi 2011 oli erittäin hyvä HYY Ravintoloiden juhlaravintoloille. 
Kahden hiljaisen vuoden jälkeen yritykset aktivoituivat järjestämään 
paljon tilaisuuksia ja HYY Ravintoloiden juhlatilat löysivät runsaasti 
asiakkaita. Yhteensä neljässä juhlaravintolassa järjestettiin 800 yritys-
tilaisuutta ja yksityistä  juhlatapahtumaa viime vuonna. 

Vanhalla ylioppilastalolla järjestettiin isoja yritysjuhlia ja tilaisuuk-
sia, gaalailtoja ja mm. Finlandia-palkintotilaisuus. Microsoft järjesti 
Vanhalla peräti nelipäiväisen tapahtuman. 

Kaisaniemessä sijaitseva Viola toimii kesäkahvilana ja muina vuoden- 
aikoina tilausravintolana, jossa erityisesti vappu ja äitienpäivä ovat 
tärkeitä sesonkeja.

Ravintola Domus on päivisin laadukas lounasravintola ja lisäksi 
tasokas tilausravintola monipuolisine kokouspalveluineen.

hyy raVInToLaT oy 2011 2010 2009 2008 2007

Liikevaihto, milj. € 15,5 15,0 14,9 14,2 11,0

Liiketulos, milj. €   0,2   -0,2   -0,3 -0,6 0

Tulos ennen satunnaisia eriä, milj. € 0,2 -0,2 -0,3 -0,5 0,1

Sijoitetun pääoman tuotto (roI), % 15,5 -12,9 -16,6 -25,4 4,7

henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 177 194 178 172 158

Fabianinkadulla sijaitseva Gustus & Veera on moni-ilmeinen tilaus-
ravintola, joka sopii kaikkiin alle 100 hengen tilaisuuksiin.

henkILÖSTÖ TÄrkeÄSSÄ rooLISSa
HYY Ravintoloiden henkilöstömäärä vuonna 2011 oli lähes 10 % 
edellisvuotta pienempi. Työntekijöitä oli vuoden aikana keskimäärin 
vähän alle 200. Syitä määrän pienenemiseen ovat muun muassa alan 
ammattitaitoisen työvoiman heikentynyt saatavuus ja tästä johtuva 
vuokratyövoiman edellistä vuotta laajempi käyttö.

Suuri osa ravintoloiden henkilökunnasta on vakituisessa työ- 
suhteessa. Alle 10 prosenttia työntekijöistä on toiminnan sesonki-

luonteisuudesta johtuen määräaikaisissa työsuhteissa. 
Vaikka henkilökunnan vaihtuvuus on ravintola-alal-
la perinteisesti varsin suurta, HYY Ravintoloissa on 

tyypillisesti hyvin pitkiäkin työsuhteita. Etuna on 
monen työntekijän arvostama päivätyön mah-

dollisuus sekä mahdollisuus tehtäväkiertoon 
HYY Ravintoloissa. Myös ravintoloiden nuo-
rekasta ja kansainvälistä ilmapiiriä pidetään 
työssä viihtymistä lisäävänä asiana.

HYY Ravintoloiden henkilöstö onkin to-
della monikansallista. Vuoden 2011 aikana 

palveluksessa oli ihmisiä 51 maasta. Kansain-
välisyys on paitsi rikkaus, myös haaste ravintoloi-

den johtamiselle ja viestinnälle työpaikalla. Esimer-
kiksi yhteisen kielitaidon löytyminen tai sen puute sekä 

eri kulttuurien ymmärtäminen on myös haaste työtovereiden 
keski-näisessä kanssakäymisessä ja työn sujuvuudessa. 

TaVoITTeena ToImInnan LaajenTamInen
HYY Ravintoloiden toiminta ei rajoitu Helsingin yliopiston kampuksille, 
vaan jo nyt UniCafe löytyy myös Teatterikorkeakoulusta. Tulevaisuu-
dessa toimintaa on tarkoitus laajentaa yhä useampiin korkeakouluihin 
ja myös ammattikorkeakouluihin ja näin kasvattaa markkinaosuutta 
pääkaupunkiseudulla.

Myös laajentamista henkilöstöravintolatoimintaan kaavaillaan. 
HYY Ravintolat näkee ison markkinapotentiaalin yritysten henkilöstö-
ravintoloissa ja pitemmällä tähtäimellä myös kunnallisten ravintola-
palvelujen ulkoistuksessa.

Vuosikertomus 2011 • majoITuS- ja raVInToLaLIIkeToImInTa • hyy raVInToLaT
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h YY Yhtymän Hostel Domus Academica toimii vain kolme 
kuukautta vuodessa, mutta kykenee tuona aikana tuloksel-
liseen toimintaan. Helsingin matkailijamäärät ovat olleet 

viime vuosina kasvussa ja laatutietoisen budjettimatkailijan kukkarolle 
sopiva hostelli on löytänyt oman paikkansa kasvavilta markkinoilta.

Vuoden 2012 aikana Hostel Academica vaihtaa markkinointi-
nimensä. Tässä katsauksessa käytetään uutta nimeä – Hostel Domus 
Academica.

kanSaInVÄLInen kohTauSPaIkka
Domuksella kesäisin toimivan Hostel Domus Academican asiakkaista 
84 prosenttia oli viime vuonna ulkomaalaisia. Joukossa oli monen-
laisia ihmisiä kongressimatkaajista perheisiin ja reppureissaajiin 
– kaiken kaikkiaan todella moninainen joukko.  Eniten matkaajia 
tuli suomalaisen lisäksi Saksasta, Venäjältä, Italiasta, Ranskasta ja 
Espanjasta.

Kansainvälisyys näkyy myös Domus Academican henkilökunnas-
sa monipuolisena kielitaitona: viime vuonna henkilökunta palveli 
asiakkaita yhteensä peräti 11 kielellä. Suomen lisäksi palvelukieliä 
olivat espanja, saksa, ranska, italia, venäjä, englanti, ruotsi, latina, 
japani ja kiina. 

Kesällä 2011 Hostel Domus Academica työllisti 12 henkilöä, joista 
lähes puolet oli edelliskesinä hostellissa työskennelleitä. Hostellin 
työntekijät ovat usein matkailualan tai kielten opiskelijoita. 

LISÄPaLVeLuISTa arVoa aSIakkaaLLe
Hostel Domus Academican kausi kestää vain kolme kuukautta ja 
tuona aikana hostelli tekee koko vuoden tuloksen. Tässä myös on-
nistuttiin, asiakkaat viihtyivät ja huoneiden käyttöasteet olivat korkeat. 

Hostellissa tarjottiin neljän kesän tauon jälkeen taas aamiaista. 
Myös pysäköinti-, pesula- ja tallelokeropalvelut olivat ensimmäistä 
kertaa asiakkaiden käytössä.

Huoneiden käyttöasteiden on oltava korkeita ja tässä on myös 
onnistuttu. Kokonaiskäyttöaste oli vuonna 2011 noin 90 prosenttia.

majoITuS LÖyTyy neTISTÄ
Tulevan kesän markkinointi alkaa todenteolla tammikuussa mat-
kamessuilla, mutta tärkein ja edelleen kasvava myynti- ja markki-
nointikanava on verkko. Majoitusalalla menestys pitää ansaita, sillä 
netissä yhä tärkeämpään rooliin ovat nousseet aiempien kävijöiden 
suositukset ja arviot.

yÖPymISen hIILIdIokSIdIPÄÄSTÖT komPenSoIdaan
Vastuullisuutta arvostetaan. Monet hotelliketjut korostavatkin markki-
noinnissaan vastuullisuutta ja etenkin ympäristöasioiden huomioon-
ottamista. Myös Hostel Domus Academican toiminnassa pyritään 
vähentämään ympäristökuormitusta monin tavoin. 

Ainakin Suomessa ainutlaatuinen toimintamalli on majoitus-
toiminnan aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen kompensoiminen 
ympäristöprojekteja tukemalla. Hostel Domus Academica kompensoi 
majoituspalvelun tuottamisesta syntyneet hiilidioksidipäästöt tuke-

Tuloksellista toi-
mintaa, tyyty-
väisiä asiakkaita

hostel domus academica

Vuosikertomus 2011 • majoITuS- ja raVInToLaLIIkeToImInTa • hoSTeL domuS aCademICa
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malla Zhangbein tuulivoimaprojektia. Hostel Domus Academica on 
myös jo vuosien ajan toiminut WWF:n Green Office -toimintamallin 
mukaisesti.

enSI keSÄn aSIakkaITa jo odoTeTaan 
Vuosi 2012 on Helsingille merkittävä matkailuvuosi: Helsinki on 
World Design Capital ja kesällä kaupungissa järjestetään yleis- 

Hostellivieraiden verkkoon jättämät suositukset ja arviot ovat yksi 
keskeisin varaukseen ja ostoon vaikuttava tekijä. Etenkin budjetti- 
matkaajien keskuudessa suosituimpia arviointi- ja varauspalveluja ovat 
mm. Hostelworld.com ja Tripadvisor.com. Paikka Helsingin budjetti- 
majoituksen kärjessä on ansaittava joka ikinen päivä, ja sen Hostel 
Domus Academica on palautteen perusteella tehnyt. 

Hostel Domus Academica on saanut käyttäjiltä parhaimman yleis-
arvosanan (87 %) kaikista Hostelworldissä listatuista helsinkiläis-
hostelleista (arvosana otettu helmikuussa 2012).

PoImInToja reISSaajIen PaLauTTeISTa

"This is a great hostel! We stayed here again and stayed in the "A" 
building this time - the rooms were huge! Like before, very clean 
hostel with great staff and good location."

24 aug 2011 / anonymous / uSa / Female 25-30
hostelworld.com

"Close to the city center, clean room, free sauna, and extremely nice 
and helpful staff - I really enjoyed my stay at Academica and will 
happily recommend it to others."

23 aug 2011 / Linhenriksen / denmark / Female 25-30
hostelworld.com

urheilun EM-kisat. Ensi kesäksi Helsinkiin odotetaankin  suurta jouk-
koa matkalaisia.

Hostel Domus Academica valmistautuu kesään panostamalla 
palveluiden kehittämiseen Domuksen alueella. Lisäksi kesällä 2011 
remontista valmistuneet D-talon upeat huoneistot ovat käytössä.

oy aCademICa hoTeLS LTd / hoSTeL domuS aCademICa 2011 2010 2009 2008 2007

Liikevaihto, milj. € 1,2 0,9 1,1 1,2 1,1

Liiketulos, milj. €   0,3  0,2   0,3 0,4 0,4

Tulos ennen satunnaisia eriä, milj. € 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4

Sijoitetun pääoman tuotto (roI), % 237,2 135,2 212,5 335,9 311,1

henkilökunnan lukumäärä kesäisin 12 12 12 13 12

Terveisiä Hostel Domus Academican asiakkailta
“Good value
I was very impressed to find such good value accommodation in 
the middle of Helsinki. My single room included a mini kitchen with 
cooker and fridge as well as an ensuite shower. Plates and pots were 
available to borrow. Use of a sauna and for a short time in the mor-
ning was a bonus. Staff was friendly and helpful.”

jane, Iso-britannia
Tripadvisor.com

“majoitumme tänne joka kesä, jos vain tilaa on
Academica on siisti ja miellyttävä hostelli, jossa on myös erillinen 
asuntola. Jokaisessa huoneessa on oma suihku ja keittiö. Huoneet 
ovat valoisia ja ne on sisustettu viihtyisästi. Talon yhteinen keittiö on 
ensimmäisessä kerroksessa. Hostelli sijaitsee kaupungin keskustas-
sa. Sieltä on hyvät kulkuyhteydet mm. Esplanadin puistokadulle ja 
Sibelius-monumentille. Linnanmäelle, joka on avoinna vain kesäisin, 
pääsee joko kävellen tai raitiovaunulla."

kesäkuussa 2011 hostellissa 
vieraillut pariskunta Pietarista

Tripadvisor.com
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On tärkeää, 
että ihmiset saavat 

lukea kaikenlaisia tekstejä 
äidinkielellään. Kun lukee 

kieltä, jota taitaa parhaiten, 
tietokirjan viesti välittyy var-
mimmin ja vääristymättä – ja 

lisäksi mahdollisimman 
vaivattomasti.

Vuosikertomus 2011 • muu LIIkeToImInTa • GaudeamuS

gaudeamuksen tietokirjailija marjatta kallialan viimeisin tietokirja Lapsuus hoidossa? ilmestyi helmikuussa 2012.
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G audeamus on HYY Yhtymän kustannustoimintaa harjoittava 
yritys, joka on keskittynyt suomenkieliseen tieto- ja tiede-
kirjallisuuteen. Alkuvuonna 2012 Gaudeamuksena tutuksi 

tullut yritys virallistaa nimensä Gaudeamus Oy:ksi ja aiempi Oy Yli-
opistokustannus jää historiaan.

eTeenPÄIn muuTTuVILLa TIeTokIrjamarkkInoILLa
Vuonna 2011 Gaudeamus julkaisi 40 uutta nimikettä. Näiden joukossa 
oli muutama erittäin suuritöinen ja näyttävä teos. Vuodesta muodos-
tui Gaudeamukselle jonkin verran tappiollinen.

Kirjojen saaminen markkinoille vaatii entistä enemmän pon-
nisteluja, sillä kirjakaupat suhtautuvat tieto- ja tiedekirjallisuuteen 
varovaisesti.

TIeTeeSTÄ ymmÄrreTTÄVÄSTI ja SuomekSI
Gaudeamuksen toiminta-ajatus on julkaista ja kehittää suomen-
kielistä tieto- ja tiedekirjallisuutta. Tehtävää toteutetaan nykyään 
yhä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä, jossa englannin 
kielen leviäminen ja toisaalta internetin käyttö tietolähteenä asettavat 
suomenkieliselle tietokirjakustantajille haasteita.

Tietokirjan täytyy nykyisin tarjota lukijalle tiedon lisäksi myös 
elämyksiä ja punnittu näkemys pirstaletietoa täynnä olevassa 
ympäristössä.

Pienten tieteenalojen suomenkieliset kirjat tehdään usein tap-
piollisesti, ja tämä lähtökohta on hyväksyttävä myös Gaudeamuksen 

toiminnassa. Gaudeamus toimii ilman julkista tukea, joten vasta-
painoksi on löydettävä kannattavia kirjoja.

HYY Yhtymä ja Gaudeamus uskovat, että myös tulevaisuudessa 
on tärkeää tehdä suomenkielisiä tietokirjoja – olipa niiden muoto ja 
jakelutapa millainen tahansa. 

hIenoja TIeTokIrjoja Vuonna 2011
Gaudeamus julkaisi vuonna 2011 useita sisällöltään kiinnostavia ja 
visuaalisesti näyttäviä tietokirjoja, joista usean aihepiirinä ovat ym-
päristöasiat. Ympäristökysymykset ovatkin olleet Gaudeamuksen 
kustannuspolitiikan painotuksena jo pitkään.

Ihminen ja ympäristö on laaja katsaus ihmisen ja ympäristön 
vuorovaikutukseen. Teoksen aihepiirit ulottuvat eliölajien sukupuu-
tosta ilmastonmuutokseen ja kulutuskulttuurista metsäluonnon 
suojeluun.

Ihmiskunnan energiakriisi tarkastelee eri energiavaihtoehtoja 
ja pohtii, miten nykyinen ”hiilitalous” voitaisiin vaihtaa toiseksi.

Venäläisen kirjallisuuden historia on ainutlaatuinen kokonais-
katsaus naapurimaamme kirjalliseen kulttuuriin.

Afganistanin historia on ensimmäinen suomenkielinen yleis-
esitys alueen eri vaiheista. Teoksessa kerrotaan yleistajuisesti Afga-
nistanin kulttuureista, uskonnoista ja kansoista ja maan nykyisen 
tilanteen taustoista.

Talouskasvua tärkeämpää pohtii kaikille tärkeää aihetta: miten 
pystymme pitämään yllä monipuolisen ja yleissivistävän koulutuksen 
aikana, jolloin taloudelliset arvot käyvät vallitseviksi.

Suomenkielisen 
tietokirjallisuu-
den puolesta

Gaudeamus



30

Maailman tila
– jo 21. kertaa

mIkÄ on TIeTokIrjan TuLeVaISuuS?
Kirjamarkkinat ovat viime vuosina olleet voimakkaassa murroksessa, 
ja samalla myös yliopistomaailma on muuttunut. Isot kustantamot 
julkaisevat nykyisin vähemmän tietokirjallisuutta kuin ennen, ja pien-
ten kustantajien merkitys tietokirjallisuuden julkaisijoina on kasvanut. 
Kaupallisin perustein toimivia tiedekustantamoita on puoli tusinaa, 
ja lisäksi toimii useita julkaisijoita yliopistojen yhteydessä.

Sähköisessä muodossa olevien kirjojen julkaisemiseen kohdistuu 
suuria odotuksia, mutta siihen etsitään edelleen toimivaa ansainta-
logiikkaa. 

Gaudeamus on julkaissut sähköi-
siä kirjoja lähes vuosikymmenen ajan. 
Vuonna 2011 käynnistettiin hanke, jonka 
tavoitteena on luoda selkeä käsitys siitä, 
millainen suomenkielinen tieteellinen 
sähköinen kirja voisi olla. Ratkottavana 
on hinnoitteluun, saatavuuteen, suoja-

Worldwatch-instituutin Maailman tila -raportti 
on vuosittain julkaistava teos, joka keskittyy ajan-
kohtaiseen ympäristön tilaa luotaavaan teemaan 
koko maapallon selviytymisen näkökulmasta. Gau-
deamus on julkaissut ja toimittanut Maailman tilan 
suomeksi vuodesta 1991.

Vuonna 2011 teemana oli maailman ruokapula. Erityisen vaikea 
tilanne on Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, jossa kamppaillaan 
köyhyyden, kuivuuden ja ehtyvän maaperän kanssa. Juuri siellä on 
kuitenkin virinnyt monia yksinkertaisia ruuan tuotannon uudistuksia.

Maailman tila 2011 esitteli konkreettisia keinoja, joilla maatalous 
voidaan saada kestävälle pohjalle. Päämääränä on maatalous, jonka 
avulla nälkä ja köyhyys voidaan voittaa ja joka on samalla sopusoin-
nussa luonnon kanssa.

Tietokirjan syntymisessä on useita vaiheita, joista ensimmäinen on 
julkaisupäätöksen tekeminen. Tässä painavat sekä sisältö että mark-
kinat: onko sisältö laadukasta ja löytyykö sille lukijoita.

Kustannustoimittaja lukee käsikirjoituksen ja tekee kirjoittajalle 
muutosehdotuksia. Se saattaa kaivata muokkausta ja myös rakenteen 
pohtimista. Tavoitteena on teksti, jonka äärelle lukija tuntee olevansa 
tervetullut.

Kirjan toimittaminen on kirjoittajan ja kustannustoimittajan yhteis-
työprojekti, jonka suurin osa kirjoittajista kokee arvokkaana työvaiheena. 

Kustannustoimittaminen on huomaamatonta työtä: kun se on 
tehty hyvin, lukija ei havaitse sitä lainkaan. Sen sijaan sen puuttu-
misen kyllä huomaa.

ukseen, lukulaitteisiin ja moneen muuhun käytännön asiaan liittyviä 
kysymyksiä.

kIrjakauPPakahVILa – LÄheLLÄ aSIakaSTa
HYY Yhtymän vuoden 2012 mielenkiintoisimpia hankkeita on Kai-
saniemenkadun uuteen kirjastotaloon avattava kirjakauppa-kahvila, 
jossa Gaudeamuksen kirjat ovat vahvasti esillä. 

HYY Ravintoloiden ja Gaudeamuksen yhteisponnistuksen ideana 
on tarjota opiskelijoille, yliopistoväelle ja kaupunkilaisille viihtyisä 

kohtaamispaikka, jossa tiede ja kirjallisuus 
ovat luontevasti läsnä.

TaVoITTeena noLLaTuLoS
Gaudeamus tavoittelee kannattavaa 
vuotta 2012. Tähän pyritään markki-
nointia ja jakeluyhteistyötä tehostamalla.

GaudeamuS oy 2011 2010 2009 2008 2007

liikevaihto, milj. € 1,0 1,1 1,2 1,2 0,9

liiketulos, milj. €   -0,1  -0,1   -0,2 -0,2 -0,4

tulos ennen satunnaisia eriä, milj. € -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,4

sijoitetun pääoman tuotto (roi), % -30,1 -50,8 -242,9 -125,0 -272,5

Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 7 8 7 7 6

Ei vain julkaisemista
vaan myös toimit-
tamista

Vuosikertomus 2011 • muu LIIkeToImInTa • GaudeamuS
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V uoden 2012 elokuussa Taiteiden yönä avataan ainutlaa-
tuinen kirjakauppa-kahvila: Gaudeamus Kirja & Kahvi. 
Kirjakauppa-kahvila on Gaudeamuksen ja HYY Ravinto-

loiden yhteinen luomus, joka tarjoaa hengen ja ruumiin ravin-
toa kaikille kaupunkilaisille Helsingin yliopiston uudessa 
Kaisa-talossa.

Tavoitteena on luoda paikka, jossa voi helposti 
tutustua akateemiseen maailmaan ja tieteeseen 
kirjojen kautta. Samassa tilassa voi toteuttaa 
myös kirjaesittelyjä, keskustelutilaisuuksia, erilai-
sia kohtaamisia. Eli tuoda tiede ja tietokirjallisuus 
lähemmäs kansalaisia, Gaudeamuksen kustan-
nusjohtaja Tuomas Seppä kertoo.

Kirjakauppa-kahvila on tapa tuoda suomenkielis-
tä tiede- ja tietokirjallisuutta esille ja tarjota sille myös 
uudenlainen myyntikanava. Gaudeamus Kirja & Kah-
viin tuodaan kattava ja laadukas valikoima tieto- ja 
tiedekirjallisuutta, joukossa tietysti Gaudemuksen 
omat julkaisut.

Gaudeamus Kirja & Kahvi on elävä kohtaamis-
paikka opiskelijoille, tutkijoille ja kaikille kaupun-
kilaisille. Kirjakaupasta ja kahvilasta syntyy yksi 
yhtenäinen ja raikas kokonaisuus, jossa tarjolla on 
muun muassa kirjallisia keskusteluja, tapahtumia, oma 
kahvipaahto ja oivaltava ruokalista.

Kirjakauppa-kahvila on aivan uudenlainen konsepti 
HYY Ravintoloille. Ovet pidetään auki aamukahdeksasta 
iltakahdeksaan ja lauantai-iltapäivisin kello neljään, kertoo 
HYY Ravintoloiden toimintaa vetävä Arja Kosonen.

Uuteen upeaan Kaisa-taloon keskitetään kaikki Helsingin yli-
opiston keskustakampuksen kirjastot, ja taloon odotetaan reilusti yli 
miljoonaa vuosittaista kävijää, joten liikennettä kirjakauppa-kahvilan 
ympärillä riittää. Sijainti on keskeinen. Kaisa-talon ja myös kirja-

kauppa-kahvilan interiöörin on suunnitellut Anttinen Oiva arkki-
tehdit Oy. Talon arkkitehtuuri on saanut kansainvälistä huomiota jo 
rakennusvaiheessa.

Toimintaa pyörittävät yhteistyössä kirjakauppias ja kahvilan-
pitäjä. Henkilökunnaksi haetaan ravintola-alan ammatti-

laisia, jotka ovat kiinnostuneita kirjallisuudesta ja toi-
saalta kirja-alan osaajia, 

jotka nauttivat 
kahvilakult-

tuurista.
 

 

Tervetuloa
23.8.2012

Vuorikatu 7!
 

Vuosikertomus 2011 • muu LIIkeToImInTa • GaudeamuS 

Gaudeamus
Kirja & Kahvi
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Opiskelijoilla 
on pääkaupunkiseudul-

la huutava pula asunnoista, 
ja kansainvälisten opiskelijoi-

den kohdalla haaste on monin-
kertainen, koska verkostot puuttu-
vat. Lyyra.fi on vuokranantajalle 

helppo tapa saada asunto 
esille tuhansille opiskeli-

joille – ilmaiseksi.

Vuosikertomus 2011 • muu LIIkeToImInTa • Lyyra

mari korpiola työskentelee suunnittelijana lyyran yhteistyökumppani Hera:ssa (Helsinki education and research area).
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o y Suomen Lyyra Ab tuottaa palveluita ja etuja suurelle 
joukolle suomalaisten korkeakoulujen opiskelijoita. Lyyra 
kokoaa opiskelijat yhdeksi isoksi ryhmäksi, mikä mahdol-

listaa monipuolisten opiskelijaetujen tarjoamisen laajojen 
markkinointiyhteistyösopimusten kautta. Lyyran toi-
minnan perustana ovat Lyyra-opiskelijakortit ja 
Lyyra-verkkopalvelu.

PoSITIIVInen kÄÄnne
Lyyran toiminnassa keskityttiin vuon-
na 2011 erityisesti uusien toiminta-
mallien kehittämiseen yhteistyö-
kumppanien kanssa.

Toimintavuosi 2011 toi yrityksel-
le vajaan 150 000 euron tulospa-
rannuksen. Markkinoiden yleinen 
epävarmuus tuntui myös Lyyran 
myyntityössä, eikä asetettuun liike-
vaihtotavoitteeseen päästy.

VerkkoPaLVeLuSSa yLI 40 % kaSVu
Lyyran verkkopalvelun kävijämäärät kasvoivat 
vuonna 2011 yli 40 prosenttia. Tärkein kasvua tuonut osio 
on asunnonvälityspalvelu. Erityisen aktiivinen jakso Lyyran verkko-
palvelussa on syksy, kun uudet opiskelijat saapuvat yliopistoihin, 
hankkivat kodin ja ylioppilas- tai opiskelijakuntansa jäsenkortin sekä 
lataavat sille rahaa Lyyrassa. 

Lyyran verkkopalvelu on markkinoiville yrityksille erinomainen 
media, joka tavoittaa opiskelijoita lähes koko Suomessa. 

oPISkeLIjoIden aSunToPuLaa raTkomaSSa
Lyyran verkkopalveluun avattu vuokra-asuntojen ja 

kämppäkaverien hakupalvelu pyrkii ratkomaan 
opiskelijoiden jatkuvaa asuntopulaa luomalla 

toimivan markkinapaikan myös lyhytaikai-
selle asunnonvuokraamiselle, alivuok-

ralaisuudelle ja kimppa-asumiselle. 
Lyyran asuntopalvelu on sekä vuokra-
nantajalle että vuokraajalle ilmainen.

Erityisen vaikeassa asemassa 
asuntomarkkinoilla ovat ulkomaiset 
opiskelijat, joiden määrä Suomessa 

kasvaa jatkuvasti. Lyyra tuotti vuoden 
2011 aikana englanninkielisen täsmäop-

paan heidän auttamisekseen asunnon-
haussa Suomen oloissa.

Lyyra-korTTI ja VerkkoPaLVeLu 
TarjoaVaT PaLjon eTuja

Lyyra-opiskelijakortti on käytössä 19 korkeakoulun ja am-
mattikorkeakoulun ylioppilas- tai opiskelijakunnassa. Kortti toimii 
monipuolisena etu-, alennus- ja kirjastokorttina. Erilaisia etuja on 
kaikkiaan yli tuhat: osa valtakunnallisissa ketjuissa ja verkkokaupoissa, 
osa vahvasti paikallisina ja oman ylioppilaskunnan neuvottelemina. 

Lähellä  
opiskelijaa

Lyyra
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Tärkein kasvua 
tuonut osio on asun-

nonvälityspalvelu. Erityisen 
aktiivinen jakso Lyyran verk-

kopalvelussa on syksy, kun uudet 
opiskelijat saapuvat yliopistoihin, 
hankkivat kodin ja ylioppilas- tai 

opiskelijakuntansa jäsenkortin 
sekä lataavat sille rahaa 

Lyyrassa.
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Suomen Lyyra ab 2011 2010 2009 2008 2007

Liikevaihto, milj. € 0,2 0,2 0,6 0,6 0,5

Liiketulos, milj. €   -0,3 -0,4   -0,3 -0,4 -0,4

Tulos ennen satunnaisia eriä, milj. € -0,3 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3

henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 5 6 5 5 4
 
Muutos liikevaihdossa 2009 - 2010 johtuu uudesta alihankintasopimuksesta.

Lyyra on kanava opiskelijoiden tavoittamiseen
Lyyra on Suomen suurin opiskelijamedia ja markkinointi-
kanava, joka tavoittaa valtakunnallisesti ison joukon 
opiskelijoita.

Lyyran toiminta tähtää opiskelijoiden pal-
velemiseen, ensisijaisesti erilaisten etujen 
muodossa, ja sen liiketoiminta perustuu yri-
tysten opiskelijoille kohdistamaan mark-
kinointiin eli yhteistyökumppanuuteen. 

Lyyran yritysten kanssa tekemässä 
markkinointiyhteistyössä pyritään pit-
käaikaisiin, aktiivisiin yhteistyökumppa-
nuuksiin. Ideana on tarjota useita tapoja 
luoda asiakassuhteita opiskelijoiden kanssa.

Yhden ylioppilaskunnan, esimerkiksi Hel-
singin yliopiston ylioppilaskunnan, opiskelija-

määrä ei yksin olisi markkinoijan näkökulmasta riittävän suuri. 
Valtakunnallinen toimintamalli on myös opiskelijan 

kannalta paras – näin voidaan tarjota opiskelijoille 
huomattavasti enemmän ja kattavampia etuja.

Lyyran verkkopalvelu ja opiskelijakortin 
tarjoamat edut ovat markkinointiyhteistyön 

runkona, mutta niiden lisäksi toteutetaan 
myös monia muita kontaktoinnin tapoja, 
mm. opiskelijatapahtumia.

Yhteistyökumppanien ja niiden tarjo-
amien opiskelijaetujen valinnassa pyritään 

huomioimaan vastuullisuus sekä kaikkien 
Lyyra-yhteistyössä toimivien ylioppilas- ja 

opiskelijakuntien tarpeet.

Lyyran toi-
minta tähtää opiske-

lijoiden palvelemiseen, en-
sisijaisesti erilaisten etujen 

muodossa, ja sen liiketoiminta 
perustuu yritysten opiskeli-
joille kohdistamaan mark-

kinointiin eli yhteistyö-
kumppanuuteen. 

Lyyra-kortin toimivuuden perustana on käyttäjien suuri määrä: 
näin opiskelijaetuja tarjoavat yritykset ja yhteisöt voivat tavoittaa 
riittävän suuren valtakunnallisen kohderyhmän.

Lyyra-kortteja on tähän mennessä tuotettu kaikkiaan noin 
130 000 kappaletta, joista Lyyran sähköisin kanavin tavoitetaan noin 
80 000 aktiivisinta rekisteröitynyttä opiskelijaa.

Lyyran yrITySmaLLI ja omISTuS 
jÄrjeSTeTÄÄn uudeLLeen
Lyyran palvelukonseptia on tulevaisuudessa tarkoitus yksinkertais-
taa ja selkeyttää. Tavoitteena on uuden sukupolven opiskelijkortin ja 
siihen liittyvän kokonaisuuden rakentaminen.

 Myös yhtiön omistusrakennetta ollaan tähän liittyen valmiita 
uudelleen järjestelemään. 

Kuva: vtm/KKa/marika Kokkinen
Opiskelijoiden ilmainen Taidetta meille! -tapahtumapäivä 

järjestettiin Ateneumissa vappuetkojen merkeissä.
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Vastuullista
HYY-liiketoi-
mintaa

Vuosikertomus 2011 • VaSTuuLLInen LIIkeToImInTa

y lioppilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritys-
toimintaa voidaan tehdä sosiaalisesti, kulttuurisesti ja 
ympäristön kannalta vastuullisesti toiminnan laadusta ja 

tuloksellisuudesta tinkimättä. Tavoitteena on luoda vastuullisuudesta 
HYY Yhtymälle pysyvä kilpailuetu.

HYY Yhtymän perustehtävä – ylioppilaskunnan opiskelijatoimin-
nan taloudellinen tukeminen ja opiskelijoiden hyvinvointia lisäävien 
palveluiden tarjoaminen – on itsessään yhteiskunnalliseen hyvään 
pyrkivä.  HYY Yhtymän voitonjaon avulla ylioppilaskunta pystyy toi-
mimaan taloudellisesti itsenäisesti ja edistämään omia tavoitteitaan. 

johTamInen keSkeISeSSÄ aSemaSSa 
Vastuullinen toiminta linjataan HYY Yhtymän strategiassa ja omista-
jastrategiassa. Omistajastrategia on julkinen asiakirja ja sen linjauksiin 
voi tutustua nettisivuillamme www.hyy.fi. 

Vastuullinen toiminta on osa normaalia toimintaamme ja sen to-
teuttaminen on liiketoimintajohdon vastuulla. Johdon tukena toimii 
HYY Yhtymän vastuullisen toiminnan työryhmä. Ryhmää johtaa 
yhtymän toimitusjohtaja ja siihen kuuluu edustus eri vastuualueilta 
(taloudellinen, sosiaalinen, ympäristö, kulttuurinen ja sijoittaminen), 
isoimmista liiketoimintayksiköistä sekä viestinnästä. Työryhmän pää-
tehtävänä on valvoa yhtymästrategian vastuutavoitteiden toteuttamis-
ta. Lisäksi työryhmä arvioi vastuullisen toiminnan tasoa ja toteutusta 

yhtymässä, pyrkii lisäämään henkilöstön tietoa vastuuasioista sekä 
koordinoi vastuuraportointia ja -viestintää. Ryhmän tarkka kokoon-
pano on luettavissa netistä www.hyy.fi.

Jokaisen yhtiömme ja toimintomme vuosisuunnitelmiin asetetaan 
vastuullisuutta koskevia tavoitteita. HYY Yhtymän hallitus seuraa 
tavoitteiden toteutumista. Yhtymän hallintoneuvosto seuraa omista-
jastrategian vastuutavoitteiden saavuttamista. Tavoitteiden toteutu-
misesta raportoidaan myös ylioppilaskunnan edustajistolle vuosittain.

Vastuullisen toiminnan toteutusta seurataan taloudellisilla ja 
vastuullisen sijoittamisen mittareilla sekä ympäristö- ja sosiaalisen 
vastuun mittareilla. Seurantaa tehdään myös ulkopuolisten audi-
tointien kautta (mm. WWF:n Green Office, Bureau Veritas, United 
Nations Principles for Responsible Investment PRI ja YK:n Global 
Compact). Toiminnasta raportoidaan julkisesti tässä vuosiraportissa 
sekä nettisivuillamme.

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 liiketoimin-
taa kehittävän, toteuttamiskelpoisen idean. Palkinnon myöntämisestä 
päättää hallintoneuvosto. Vastuukilpailu järjestettiin ensimmäisen 
kerran syksyllä 2011 ja palkinnosta päätetään maaliskuussa 2012.
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TaVoITTeena aVoIn ja akTIIVInen keSkuSTeLu erI 
SIdoSryhmIen kanSSa
Yhtymän yritykset toimivat useilla eri toimialoilla ja niiden sidosryh-
mät 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 toimielinten 
jäseninä. Opiskelijat tutustuvat näin yrityselämään ja sen käytäntöi-
hin sekä tekevät päätöksiä, joiden vaikutus voi olla pitkäaikainen 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 vuoropu-
helua käydään omistajahallinnon virallisten kanavien lisäksi lukuisin 
tavoin, esimerkiksi osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin tai sosiaalisen 
median keskusteluihin. 

Yhtymän yritysten toinen tärkeä sidosryhmä on oma henkilöstö. 
Henkilöstöllä on useita vaikuttamiskanavia ja niitä käsitellään laa-
jemmin sosiaalisen vastuun kohdalla.

Yritysten asiakasryhmät vaihtelevat toimialoittain. Opiskelijoiden 
ja yliopistojen henkilökunnan lisäksi yrityksemme palvelevat mm. 
liikekiinteistöjen vuokralaisia, hostel-vieraita ja kokousten, juhlien ja 
tapahtumien järjestäjiä. Yhteisenä tavoitteena on ylläpitää avointa ja 
kaikkia osapuolia tyydyttävää keskustelua palveluistamme ja niiden 
laadusta sekä asiakkaiden toiveista ja tarpeista. Asiakkaan ääntä kuun-
nellaan mm. asiakastyytyväisyystutkimusten ja saadun palautteen 
avulla. Toimialoilla on myös niille sopivia omia tapoja asiakaskeskus-
teluun, mm. ravintola-alalla kampuskohtaisia ravintolatoimikuntia. 

Yhtymän yritykset valitsevat vastuullisesti toimivia tavarantoimit-
tajia ja yhteistyökumppaneita.  

Lisäksi yrityksemme ovat läheisesti tekemisissä useiden viran-
omaistahojen, kaupungin, yliopiston, tiedotusvälineiden ja sijoittajien 
kanssa. Tavoitteena on avoin keskustelu ja yhteydenpito.

VaIkuTTamISTa TehdÄÄn yhTeISTyÖSSÄ 
Yhtymä ja sen toimialat vaikuttavat vastuullisen liiketoiminnan ke-
hittymiseen eri yhteistyöorganisaatioiden kautta: 
• UN Principles for Responsible Investment PRI ja sen toimintaa 

Suomessa edistävä työryhmä
• YK:n Global Compact
• WWF:n Green Office 
• Vastuullisen yritystoiminnan verkosto, FiBS Finnish Business and 

Society
• Green Building Council Finland
• Nolla tapaturmaa –foorumi
• Ympäristöjohtamisen yhdistys

Taloudellinen vastuu
• pitkäjänteinen toiminta
• ylioppilaskunnan varalli-

suuden hoito turvallisesti ja 
tuottavasti sekä varallisuu-
den kasvattaminen

• jatkuva ja tasainen voiton-
jako

Sosiaalinen vastuu
• opiskelijapalvelut
• henkilöstön työhyvinvointi, 

osaaminen ja hyvä 
työympäristö

• tasa-arvon edistäminen 
tasa-arvosuunnitelman 
linjausten mukaisesti

• avoin ja kannustava johta-
miskulttuuri

• ensisijassa vakinaisten 
työsuhteiden luominen sel-
laisiin tehtäviin, jotka eivät 
ole kausi- tai projektiluon-
teisia

• avoin vuorovaikutus asiak-
kaiden kanssa 

• monikulttuurisuuden huo-
mioiminen liiketoiminnassa

• palveluiden ja tuotteiden 
saatavuus ja laatu

• vaihtoehtojen tarjoaminen
• vastuullisesti toimivien 

yhteistyökumppanien ja 
alihankkijoiden valinta 

ympäristövastuu
• ekologisen jalanjäljen ja 

ilmastopäästöjen pienentä-
minen:

 - käytettyjen raaka-ainei- 
 den, tuotteiden ja pak- 
 kausten ympäristöseikat 

 - jätteen määrän mini- 
 mointi ja tehokas kierrät- 
 täminen

 - energian ja veden kulutus
• ympäristövaikutusten 

huomioon ottaminen 
toiminnassamme ja kai-
kissa hankinnoissa yhtenä 
kriteerinä

• ympäristöystävällisten 
ratkaisujen ja energiate-
hokkuuden edistäminen 
rakentamisessa ja remon-
toinnissa

• henkilökunnan ja asiak-
kaiden perehdyttäminen 
ympäristöasioihin

kulttuurinen vastuu
• kulttuurihistoriallisesti 

ja rakennustaiteellisesti 
arvokkaista rakennuksista 
ja taideteoksista huolehti-
minen

• rakennus- ja korjaushank-
keiden toteuttaminen 
kaupunkikuvallisesti ja ark-
kitehtonisesti laadukkaasti

• suomenkielisen pienilevik-
kisen tietokirjallisuuden 
kustantaminen

• suomalaisen ruokakulttuu-
rin edistäminen

Vastuullisen
toimintamme
osa-alueet

Sosiaalinen 
vastuu

Taloudellinen 
vastuu

Kulttuurinen 
vastuu

Ympäristö- 
vastuu



38

Vuosikertomus 2011 • VaSTuuLLInen LIIkeToImInTa

TaLoudeLLInen VaSTuu
HYY Yhtymän taloudellinen vastuu tarkoittaa pitkäjänteistä ja vas-
tuullista 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 toimimaan 
taloudellisesti itsenäisesti ja edistämään omia tavoitteitaan. Vuonna 
2011 HYY Yhtymän voitonjaolla katettiin noin kaksi kolmasosaa yli-
oppilaskunnan varsinaisen toiminnan kuluista. HYY Yhtymän pitkän 
aikavälin tavoite on parantaa tulostaan niin, että tulevaisuudessa sen 
voitonjaolla voidaan kattaa ylioppilaskunnan varsinainen toiminta.

HYY Yhtymässä taloudellisten riskien ottaminen on kohtuullista, 
mutta se ei ole peruste passiivisuudelle. Toimintaa kehitetään aktiivi-
sesti, myös epäonnistumiset hyväksytään ja niistä opitaan. Taloudel-
linen tulos tulee saavuttaa vastuullisin keinoin, hyvän hallintotavan, 
avoimen viestinnän ja toimivan sidosryhmävuorovaikutuksen tukema-
na, ympäristö-, kulttuurinen ja sosiaalinen vastuu huomioon ottaen.

HYY Yhtymän taloudenhoidon tärkeä tavoite on jatkuva ja tasai-
nen voitonjako ylioppilaskunnalle. Voitonjaon määrää päätettäessä 
otetaan huomioon yhtymän maksuvalmius ja toiminnan jatkuvuuden 
turvaaminen. Kiinteistöomaisuuden ja sijoitustoiminnan realisoi-
tumatonta arvonnousua eli laskennallista tuottoa ei tämän vuoksi 
käytetä voitonjaon perusteena. 

Taloudellisen vastuun keskeisiä kysymyksiä
- opiskelijoiden hyvinvointia lisäävien palveluiden tarjoaminen, osin 

voittoa opiskelijaetuina jakaen tai voittoa pienentävä ympäristö- tai 
muu omistajan linjaama laatukriteeri huomioon ottaen

- kohtuullinen riskinotto
- turvaava ja tuottava varallisuuden hoito
- jatkuva tasainen voitonjako omistajalle 
- yhtymän toiminnan jatkuvuuden ja maksuvalmiuden turvaaminen 

voitonjakoa määriteltäessä
- realisoitumatonta arvonnousua ei käytetä voitonjaon perusteena

VaLTIoLTa SaaduT TaLoudeLLISeT aVuSTukSeT
Vuonna 2011 HYY Ravintolat Oy sai Kelalta korkeakouluopiskeli-
joiden aterioiden tukemiseksi tarkoitettuja avustuksia yhteensä 
3 191 274 euroa. Oy Suomen Lyyra Ab sai opetusministeriön tukea 
verkkoylioppilastalo-hankkeeseen 50 000 euroa.

SoSIaaLInen VaSTuu
Sosiaalinen vastuu tarkoittaa vastuuta opiskelijoista, asiakkaista ja 
henkilöstöstä. Yhtymä haluaa tarjota opiskelijoille ja muille asiakkaille 
laadukasta palvelua ja hyvän tuotevalikoiman. Vastuullinen toiminta 
on vaihtoehtojen antamista. Asiakkaiden kanssa ollaan avoimessa 
vuorovaikutuksessa palvelun laatua kehitettäessä ja asiakkaiden 
tyytyväisyyttä palveluihimme mitataan mm. asiakastyytyväisyys-
tutkimusten kautta.

Vastuu henkilöstöstä on vastuuta henkilöstön työhyvinvoinnista, 
työympäristöstä ja osaamisesta. Tämä tarkoittaa tasa-arvoista hen-
kilöstöpolitiikkaa sekä henkilöstön vaikuttamismahdollisuutta omaan 
työhön, kouluttautumiseen ja työpaikan virkistystoimintaan.

henkILÖSTÖjohTamInen 
HYY Yhtymässä henkilöstöjohtaminen perustuu arvoihin ja vas-

tuulliseen toimintatapaan. Henkilöstöstrategian tavoitteena on edistää 
liiketoimintatavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on myös lisätä 
kiinnostavuutta työnantajana ja turvata yhtymän eri yrityksille kunkin 
liiketoimintastrategiaan nähden oikein mitoitetun, osaavan ja moti-
voituneen henkilöstön saatavuus ja riittävä pysyvyys.

HYY Yhtymässä pyritään avoimeen ja kannustavaan johtamiskult-
tuuriin ja henkilöstöjohtamista toteutetaan arvojemme ja johtamisen 
periaatteidemme mukaisesti. Johtaminen ja esimiestyö ovat keskeinen 
voimavara työyhteisöjen toiminta- ja palvelukyvyn varmistamisessa 
sekä työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämisessä. Johtamisen laatua 
mitataan sisäisellä johtamistutkimuksella joka toinen vuosi.

Lähtökohtana on henkilöstön oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen 
kohtelu. Jokaisella työntekijällä on oikeus tietää mitä häneltä odote-
taan ja saada työsuorituksestaan palautetta. Henkilöstöä kannuste-
taan osallistuvaan ja aloitteelliseen toimintaan sekä oman osaamisen 
kehittämiseen. Tavoitteena on yhdessä toimiminen yrityksen kullois-
tenkin 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 noudate-
taan yhtenäisiä henkilöstöpolitiikan periaatteita ja toimintamalleja 
suomalaisen työ- ja yrityskulttuurin sekä lainsäädännön mukaisesti.

Vuosittain käytävät kehityskeskustelut lähimmän esimiehen kanssa 
ovat osa yrityskulttuuriamme. Kehityskeskustelun avulla varmiste-
taan, että jokaisella on mahdollisuus saada palautetta ja tulla kuul-
luksi. Kehityskeskustelujen painopiste on työssä, työsuorituksessa, 
yhteistyössä ja työssäkehittymisessä.

Henkilöstöllä on vapaus antaa palautetta ja henkilöä kannustetaan 
antamaan ideoita toiminnan kehittämiseen. Henkilöstöllä on vapaus 
kuulua ammattiyhdistyksiin, sekä toimia niissä. Noudatamme yleis-
sitovia työehtosopimuksia niillä yhtymän toimialoilla, joilla sellainen 
on voimassa.

HYY Yhtymässä palkkaus määritellään niin, että henkilön ko-
konaispalkka on tehtäviin ja tuloksiin nähden oikeudenmukainen, 
naisten ja miesten yhdenvertainen kohtelu itsestäänselvyytenä. Palk-
kauksessa 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 yksityiselä-
män yhteensovittamista tuetaan erilaisten työaikamallien ja jousta-
vien työaikajärjestelyiden käytöllä henkilön eri elämäntilanteissa. 
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Kannustamme henkilöstöä käyttämään yhteiskunnassa vallitsevien 
lakien sallimat perhe-, vuorottelu- ja opintovapaat.

henkILÖSTÖ LukuIna
HYY Yhtymän henkilöstömäärä oli vuoden 2011 lopussa 240. Suurin 
työllistäjä yhtymässä on UniCafe, jonka palveluksessa on 80 % henki-
löstöstä.  Vakituisen henkilöstön (92 %) ja kokoaikaisen henkilöstön 
(88 %) määrät ovat edellisvuosien tasolla, samoin henkilöstön keski-
ikä (40 v.) ja palvelusaika (10 v.) HYY Yhtymässä. 

Monikulttuurisuus näkyy erityisesti ravintolatoiminnassamme. 
UniCafen palveluksessa oli 51 eri kansallisuutta vuoden 2011 aikana.

Yhtymässä on töissä henkilöstöä myös henkilöstöpalveluyri-
tysten kautta, lähinnä ravintolayhtiön palveluksessa tasoittamassa 
kausiluonteisuutta ja sairauslomasijaisuuksissa, 23 henkilötyövuotta 
vuonna 2011. Näiden yritysten kautta yhtymään tullut henkilöstö on 
yhtymässä työskennellessään yhtymän työnjohdon alaista ja heitä 
kohdellaan yhdenvertaisina yhtymäläisten kanssa. 

TyÖSSÄ VIIhTyVyyS ja VIrkISTySToImInTa
Henkilöstön virkistystoimintaan käytettiin keskimäärin 218 euroa 
per työntekijä. Suurin osa käytettävistä varoista koordinoidaan hen-
kilöstön edustajista kuuluvan henkilökuntaneuvoston päättämään 
toimintaan. Henkilökuntaneuvoston näkyvin tehtävä on järjestää 
yhtymän ja ylioppilaskunnan työntekijöille vapaa-ajan virkistys-, lii-
kunta- ja kulttuuritoimintaa saamansa vuosirahan puitteissa. Lisäk-
si henkilökuntaneuvoston tehtävä on tehdä esitys yhtiökokoukselle 
henkilökunnan edustajien valitsemisesta niiden varsinaisten HYY 
Yhtiöiden hallituksiin, joissa on henkilöstöedustus. Henkilökuntaneu-

voston puheenjohtaja toimii henkilöstön edustajana HYY Yhtymän 
hallituksessa.

oSaamISen kehITTÄmInen
Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on vahvistaa kulloisenkin lii-
ketoimintastrategian toteuttamiseksi tarvittavaa osaamista eri hen-
kilöstöryhmien osalta.  Koulutukseen käytettävien resurssien määrä 
vaihtelee vuosittain liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Vuonna 2011 
käytimme koulutukseen keskimäärin 783 euroa/työntekijä. 

PaLkITSemInen
Yhtymän laajennetulla johtoryhmällä (v. 2012 käyttöön otettu termi, 
entinen johtajisto) on palkitsemisjärjestelmä, jonka palkitsemiskri-
teerit vaihtelevat henkilöittäin. Palkitseminen vahvistetaan budjetin 
yhteydessä, ja sen perusteena on yhtymästrategia ja vuosisuunnittelu-
tavoitteet. Tuloskriteerin painoarvo tulospalkkiossa on pääsääntöisesti 
60 – 70 %. Tuloksen lisäksi tulospalkkioon vaikuttavat johtajittain 
vaihtelevat vuosittaiset eritystavoitteet, kuten asiakas- ja/tai henki-
löstötyytyväisyys, säästöjen toteuttaminen, brändityö, vastuullisuus, 
markkinoinnin kehittäminen tai muun vuosittaistavoitteeksi määri-
tellyn strategisen asian läpivienti. Vuoden 2011 osalta laajennetun 
johtoryhmän yhteenlaskettu tulospalkkiosumma oli 26 600 euroa 
(2010: 6 901 euroa). 

Muuta henkilöstöä voidaan palkita hyvästä tuloksesta ja erin-
omaisesta suorituksesta jälkikäteen tapahtuvan harkinnan mukaan. 
Vuoden 2011 tulokseen perustuen palkittiin Oy Hotel Academica Ltd:n 
kaikki työntekijät, palkitsemissumma yhteensä 7 907 e. 

 
TunnuSLukuja henkILÖSTÖSTÄ 2011 2010 2009 2008

miehiä / naisia (%) 28 / 72 32 / 68 28 / 72 25 / 75

vakituinen / määräaikainen (%) 92 / 8 90 / 10 89 / 11 95 / 5

Kokoaikainen / osa-aikainen (%) 88 / 13 86 / 14 87 / 13 91 / 9

    

sairaspäiviä (oma sairaus kpl / henkilö) 7,8 9,6 8,9 9,3

työtapaturmia (kpl / sairaspäiviä) 19 / 83 26 / 116 17 / 62  11 / 129

työmatkatapaturmia (kpl / sairaspäiviä) 8 / 87 6 / 15 2 / 10 1 / 0

ei ammattitauteja    

    

Koulutus (€ / henkilö) 784 885 477 737

virkistys (€ / henkilö) 218 200 237 267

Keski-ikä (vuotta) 40 39 39 40

Palvelusaika (vuotta) 10 9 9 9

Henkilöstöpalveluyritysten kautta (hlötyövuotta) 23 18 18 32

Kansallisuuksia töissä vuoden aikana (kpl)  51 45 28 40

 UniCafe 80,0 %
 HYY-Yhtiöt 7,5 %
 Kaivopiha 5,4 %

 Yliopistokustannus 2,9 %
 Uni-IT 1,7 %
 Lyyra 1,7 %

  Hostel Academica 0,8 %

yhTymÄn henkILÖSTÖ- 
jakauma 31.12.2011
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TyÖSuojeLu ja TyÖTerVeyShuoLTo
HYY Yhtymän työsuojelutoiminta on päivittäistä työnantajan ja työn-
tekijän yhteistoimintaa. Toiminnassa pyritään ennaltaehkäisevän 
toiminnan kehittämiseen ja aktivoimiseen.

Henkilöstön turvallisuus pyritään säilyttämään niin normaali-
työssä kuin mahdollisissa kriisi- ja onnettomuustilanteissa. Työkyvyn 
ylläpito niin fyysiseltä kuin henkiseltä osalta kuuluu työsuojelutoi-
mintaan ja sitä toteutetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelman 
mukaisesti. Pitkäjänteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuoltotoi-
minnan lisäksi henkilöstöllä on laajat mahdollisuudet monipuoliseen 
sairaudenhoitoon ja työfysioterapeutin apuun. 

Vuonna 2011 työterveyshuollon ja sairauslomien kustannukset 
olivat 1 195 € per henkilö, sairaspäivien määrä väheni edellisvuodesta 
ja oli 7,8. Työtapaturmia sattui ainoastaan ravintoloissa, yhteensä 19 
kappaletta. Suurimpina tapaturman aiheuttajina olivat viiltohaavat. 
Ammattitauteja ei vuoden 2003 jälkeen ole havaittu ja kuolemaan 
johtaneita työtapaturmia ei HYY Yhtymässä ole olut.

ymPÄrISTÖVaSTuu
Ympäristövastuu on jo pitkään ollut olennainen osa yhtymän toimin-
taa ja sen kehittämistä. Palvelualan yrityksille ominaisesti yhtymän 
ympäristövaikutukset ovat pääasiassa välillisiä eikä toiminta ole ym-
päristöä raskaasti kuormittavaa. Tästä huolimatta HYY Yhtymässä 
on jo 1990-luvun alusta alkaen pyritty systemaattisesti vähentämään 
liiketoiminnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Yhtymän ympä-
ristövastuun päätavoitteena on pienentää ekologista jalanjälkeä sekä 
ilmastopäästöjä. Tähän pyritään sekä kehittämällä omaa toimintaa 
että vaikuttamalla yhteistyökumppaneihin ja alihankkijoihin.

Päätökset ja ratkaisut viedään ympäristömyönteiseen suuntaan.  
Virheitä havaittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Ympäris-
tönäkökohdista johtuvat kulut hyväksytään. Uusissa investoinneissa 
valitaan ympäristöteknisesti ja taloudellisesti mahdollisimman te-
hokkaat ja kehittyneet ratkaisut. Palvelut tuotetaan luontoa mahdol-
lisimman vähän kuormittavalla tavalla.

Yhtymässä on ympäristöohjelma ja jokaiselle yhtiölle asetetaan 
sekä pitkän aikavälin että vuosittaisia ympäristötavoitteita, joiden 
toteutusta seurataan.  Kevään 2012 aikana HYY Ravintolat hakee 
ympäristöjärjestelmälleen ISO 14001 -sertifikaattia. 

Henkilöstöä innostetaan ja motivoidaan ympäristöystävälliseen 
toimintatapaan mm. koulutuksen ja viestinnän keinoin, osallistumalla 
mm. Energiansäästöviikon, Earth Hour -tapahtuman ja Nuukuusvii-
kon viettoon sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia ajankohtaisista 
ympäristöteemoista. Ympäristöasioita nostetaan esiin myös asiakas- 
ja muussa sidosryhmäkommunikaatiossa. 

HYY Yhtymän toimistot ovat olleet Green Office -toimistoja vuo-
desta 2006 lähtien. Yhteisiä seurattavia asioita ovat paperin- ja ener-
giankulutuksen kehitys sekä lähtevän postin määrä. Henkilöstölle teh-
dään myös vuosittainen kysely, jolla seurataan ympäristötietoisuuden 
tasoa. Toimintaa seurataan ja kehitetään Green Office –säännösten 
mukaan. Seuraava auditointi tehdään huhtikuussa 2012. 

HYY Yhtymä hankkii vihreän sähkön sertifikaatteja kuluttamansa 
toimistosähkön verran. 

Kaikkien HYY Yhtymän työntekijöiden lentäen tehtyjen työmatko-
jen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt on kompensoitu vuodesta 2009 
lukien. Kompensointi tehtiin vuonna 2011 Nordic Offsetin kautta.

kuLTTuurInen VaSTuu
Vuonna 2011 kulttuurisen vastuun käsitettä HYY Yhtymässä laajen-
nettiin tarkoittamaan myös suomenkielisen pienilevikkisen kirjalli-
suuden kustantamista sekä suomalaisen ruokakulttuurin edistämistä. 

Aiemmin kulttuurisen vastuun käsite on käsittänyt lähinnä vas-
tuuta kulttuurisesta ympäristöstämme. 

Yhtymä huolehtii ylioppilaskunnan omistamasta kulttuurihistori-
allisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaasta kiinteistöomaisuudesta 
säilyttämällä ja ylläpitämällä rakennusten kulttuuriperinnettä. Uusissa 
rakennushankkeissa toteutetaan ylioppilaskunnan perinnettä ennak-
koluulottomana hyvän arkkitehtuurin ja kaupunkikuvan rakentajana.

Kulttuurisen vastuun edistämistä on myös osallistuminen yhteis-
kunnalliseen keskusteluun meille tärkeissä asioissa. 

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin
periaatteiden  noudattamisesta
HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global 
Compact -aloitteen allekirjoittajaksi vuon-
na 2010. Periaatteita on edistetty yhtymän 
toiminnassa jo aiemminkin, mutta syksyllä 
2011 Vastuullisen toiminnan työryhmä laati 
erillisen sitoumuksen näiden periaatteiden 

noudattamisesta. Sitoumus käsiteltiin ja 
hyväksyttiin HYY Yhtymän johtoryhmässä, 
hallituksessa ja hallintoneuvostossa loppu-
vuonna 2011. Näin koko HYY Yhtymän ylin 
toimiva johto sekä päättävät luottamuseli-
met sitoutuvat edistämään Global Compac-

tin periaatteiden toteutumista toiminnas-
samme. Sitoumuksen sekä periaatteeseen 
10 liittyvien Eettisten pelisääntöjemme jal-
kautus henkilöstölle tehdään vuoden 2012 
aikana.
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PerIaaTe 1: yrITySTen TuLee Tu-
kea ja kunnIoITTaa yLeISmaaIL-
maLLISIa IhmISoIkeukSIa omaSSa 
VaIkuTuSPIIrISSÄÄn.

Sitoumus
HYY Yhtymä sitoutuu noudattamaan ja 
edistämään YK:n yleiskokouksessa vuonna 
1948 hyväksyttyä ihmisoikeuksien yleismaa-
ilmallista julistusta. 

Sitoumuksen edistäminen
Yhdenvertaisuuden saavuttamiseen pyri-
tään tasa-arvosuunnitelman mukaisesti 
yhdenvertaisuutta edistävillä toimenpiteil-
lä ja syrjinnän kieltävillä säännöksillä. HYY 
Yhtymän tasa-arvosuunnitelma on julkisesti 
nähtävissä verkkosivuillamme www.hyy.fi 
sekä henkilöstölle myös intranetissä.

mittari
Oman toimintamme piirissä tapahtuneet ja 
tietoomme tulleet loukkaukset YK:n yleis-
kokouksessa vuonna 1948 hyväksyttyä ih-
misoikeuksien yleismaailmallista julistusta 
vastaan.

Toteutus 2011
Vuoden 2011 osalta tietoomme ei ole tullut 
oman toimintamme piirissä tapahtuneita 
loukkauksia. 

PerIaaTe 2: yrITySTen TuLee 
huoLehTIa, eTTÄ ne eIVÄT oLe 
oSaLLISIna IhmISoIkeukSIen 
LoukkaukSIIn.

Sitoumus
HYY Yhtymä ei hyväksy minkäänlaisia ih-
misoikeuksien loukkaamisia. 

Sitoumuksen edistäminen
Jos ihmisoikeuksien loukkauksia havaitaan 
HYY Yhtymän tai sen yhteistyökumppanien 
kuten alihankkijoiden tai tavarantoimittajien 
toiminnassa, niihin puututaan välittömästi.

mittari
Tietoomme tulleet ihmisoikeusloukkausta-
paukset oman toimintamme piirissä.

Toteutus 2011
 Vuoden 2011 osalta tietoomme ei ole tullut 
oman toimintamme piirissä tapahtuneita 
loukkauksia.

PerIaaTe 3: yrITySTen TuLee 
VaaLIa yhdISTymISVaPauTTa 
SekÄ koLLekTIIVISen neuVoTTe-
LuoIkeuden TehokaSTa TunnuS-
TamISTa.

Sitoumus
HYY Yhtymän työntekijöillä on vapaus liit-
tyä, kuulua tai olla jäsenenä laillisissa am-
mattiyhdistyksissä sekä toimia niissä.

Sitoumuksen edistäminen
Noudatamme yleissitovia työehtosopimuksia 
niillä aloilla, joilla niitä on olemassa. Asia on 
linjattu HYY Yhtymän tasa-arvosuunnitel-
massa, joka on julkisesti nähtävissä verkko-
sivuillamme www.hyy.fi sekä henkilöstölle 
myös intranetissä.

mittari
Tietoomme tulleet rikkomukset työehtoso-
pimusten noudattamisessa omassa toimin-
nassamme.

Toteutus 2011
Työehtosopimusten noudattamiseen liittyviä 
oikeustapauksia ei ole vireillä.

PerIaaTe 4: yrITySTen TuLee 
Tukea kaIkenLaISen PakkoTyÖn 
PoISTamISTa.

Sitoumus
HYY Yhtymässä sitoudutaan noudattamaan 
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen ju-
listuksen neljättä artiklaa orjuuden ja pak-
kotyön kiellosta.

Sitoumuksen edistäminen
Jos pakkotyöhön viittaavia piirteitä työ-
suhteissa tunnistetaan, asia viedään viran-
omaisten selvitettäväksi.

mittari
Esiin tulleet tapaukset omassa toiminnassa 
sekä yhteistyökumppanien osalta.

Toteutus 2011
Esiin ei vuoden 2011 osalta ole noussut ta-
pauksia omassa toiminnassamme tai yhteis-
työkumppanien osalta.

PerIaaTe 5: yrITySTen TuLee 
Tukea LaPSITyÖVoIman kÄyTÖn 
TehokaSTa PoISTamISTa.

Sitoumus
HYY Yhtymässä noudatetaan työsuhteissa 
lakia nuorista työntekijöistä sekä ILOn lap-
sityövoimaa koskevia perusnormeja. Edel-
lytämme myös yhteistyökumppaneiltamme 
lakien ja ILOn normien noudattamista.

Sitoumuksen edistäminen
Varmistamme yhteistyökumppanien, ali-
hankkijoiden ja tavarantoimittajien luotet-
tavuuden ja toiminnan lainmukaisuuden. 

mittari
Esiin tulleet tapaukset omassa toiminnas-
samme sekä yhteistyökumppanien osalta.

Toteutus 2011
Esiin ei vuoden 2011 osalta ole noussut ta-
pauksia omassa toiminnassamme tai yhteis-
työkumppanien osalta.

PerIaaTe 6: yrITySTen TuLee
Tukea TyÖmarkkInoILLa ja 
ammaTInharjoITTamISen 
yhTeydeSSÄ TaPahTuVan 
SyrjInnÄn PoISTamISTa.

Sitoumus
HYY Yhtymässä emme aseta ketään eriar-
voiseen asemaan sukupuolen, iän, etnisen 
tai kansallisen alkuperän, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumi-
sen, perhesuhteiden, vammaisuuden, ter-
veydentilan, mielipiteen, ammattiyhdistys-
toiminnan, poliittisen toiminnan tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Vuosikertomus 2011 • VaSTuuLLInen  LIIkeToImInTa
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HYY Yhtymän ja erityisesti sen ravintola-
alan henkilöstössä on yhtäaikaisesti useiden, 
jopa useiden kymmenien eri kansallisuuk-
sien edustajia. Monikulttuurisuus nähdään 
voimavarana, mutta samalla normaalina 
osana arkeamme. Tämän periaatteen to-
teutuminen on tärkeää toiminnassamme.

Sitoumuksen edistäminen
Kenelläkään HYY Yhtymässä ei ole oikeutta 
antaa käskyä tai ohjetta harjoittaa syrjintää. 
Jos syrjintää ilmenee, sovellamme tasa-
arvosuunnitelman osana olevaa toiminta-
ohjeistusta.

mittari
Henkilöstön ilmapiiritutkimuksessa seu-
rataan henkilöstön mielipiteitä syrjinnän 
ja häirinnän osalta. Esiin tulleet tapaukset 
omassa toiminnassamme.

Toteutus 2011
Ilmapiiritutkimus toteutetaan joka toinen 
vuosi, seuraavan kerran vuonna 2012. Syr-
jintään liittyviä oikeustapauksia ei ole vireillä. 

PerIaaTe 7: yrITySTen TuLee 
Tukea VaroVaISuuSPerIaaTeTTa 
ymPÄrISTÖaSIoISSa.

Sitoumus
HYY Yhtymässä ennakoidaan toiminnan 
aiheuttamat ympäristöriskit ja niihin va-
raudutaan. 

Sitoumuksen edistäminen
Noudatamme HYY Yhtymän ympäristöoh-
jelmaa kaikilla liiketoiminta-aloillamme. 

mittari 
Yhtymän yhteisiä ympäristömittareita ei 
ole asetettu, mutta käytössämme on useita 
mittareita eri toimialoilla. Toimistojen yhtei-
senä mittarina ovat WWF:n Green Officen 
mittarit. Julkista raportointia tehdään mm. 
vuosikertomuksessa ja nettisivuilla.

Toteutus 2011
Toteutusta on esitelty vuosikertomuksen eri 
osioissa sekä verkkosivuilla www.hyy.fi. 

PerIaaTe 8: yrITySTen TuLee 
TehdÄ aLoITTeITa, joTka edISTÄ-
VÄT VaSTuuLLISuuTTa ymPÄrIS-
TÖaSIoISSa.
 
Sitoumus
HYY Yhtymä hakee aktiivisesti aloitteita 
ja ehdotuksia henkilöstöltään ja sidosryh-
miltään ympäristöasioiden kehittämiseksi 
toiminnassaan. HYY Yhtymä sitoutuu kä-
sittelemään ehdotukset niiden vaatimalla 
tarkkuudella sekä toteuttamaan ehdotukset 
mahdollisuuksien mukaan.

Sitoumuksen edistäminen
Yhtymän yritykset keräävät palautetta asi-
akkailtaan monin tavoin, mm. asiakastyyty-
väisyyskyselyin. Avointa palautetta kerätään 
eri kanavien kautta. Palautteet käsitellään ja 
niihin vastataan. Palautekanavia kehitetään 
edelleen.

Vuodesta 2011 alkaen järjestetään vuo-
sittain kilpailu, jossa etsitään uusia vas-
tuuideoita. Yhtymän johtamisilmapiiri on 
myönteinen uusien asioiden esittämiselle. 
Henkilömäärältään suurimmassa yhtiös-
sämme, UniCafessa, toimivat ympäristö-
agentit seuraavat aktiivisesti ympäristö-
asioiden nykytilaa ja ideoivat uusia, entistä 
ympäristöystävällisempiä toimintatapoja.

mittari
Vastuullisuuskilpailuun tulleiden ehdotusten 
määrä sekä toteutettavien innovaatioiden 
määrä ja laatu. 

Toteutus 2011
Vuoden 2011 kilpailuun saatiin yhteensä 16 
ehdotusta. Kilpailun voittajasta ja ehdotuk-
sista laajemmin kerrotaan verkkosivuillam-
me huhtikuun alussa 2012.

PerIaaTe 9: yrITySTen TuLee 
kannuSTaa ymPÄrISTÖySTÄVÄL-
LISTen TeknoLoGIoIden kehITTÄ-
mISTÄ ja LeVITTÄmISTÄ.

Sitoumus
Uusissa investoinneissa valitaan ympäristö-
teknisesti ja taloudellisesti mahdollisimman 
tehokkaat ja kehittyneet ratkaisut. Palvelut 
tuotetaan luontoa mahdollisimman vähän 
kuormittavalla tavalla. Kannustamme yh-
teistyökumppaneitamme ottamaan huo-
mioon ympäristöasioita teknologioiden 
kehittämisessä. 

Sitoumuksen edistäminen
Seuraamme toimialamme uusien ratkaisu-
jen kehittymistä. Kilpailuttaessamme uusia 
investointeja tai hankkeita osaamme ottaa 
huomioon uusimman teknologian tuomat 
ympäristöystävälliset mahdollisuudet.

mittari
Mittari kehitetään vuonna 2012.

PerIaaTe 10: yrITySTen TuLee 
ToImIa kaIkkIa korruPTIon 
muoToja VaSTaan, mukaan LukI-
en kIrISTyS ja LahjonTa.

Sitoumus
HYY Yhtymä kieltäytyy täydellisesti kaikista 
korruption muodoista, kuten lahjonnasta ja 
kiristyksestä. Edellytämme myös yhteistyö-
kumppaneiltamme periaatteen noudatta-
mista. Toimintaamme linjaavat myös HYY 
Yhtymän eettiset pelisäännöt.

Sitoumuksen edistäminen
Pidämme huolta, että henkilöstömme tietää 
periaatteemme sekä eettiset pelisääntömme 
ja noudattaa niitä. 

mittari
Tietoomme tulleet lahjontatapaukset tai 
-yritykset oman toimintamme piirissä.

Toteutus 2011
Tietoomme ei ole tullut lahjontatapauksia 
tai -yrityksiä oman toimintamme piirissä. 
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TuLoSLaSkeLma ja kannaTTaVuuS 2011 2010 2009 2008 2007*

 liikevaihto, milj. € 32,9 31,3 32,4 29,7 28,4

 liikevaihdon muutos, % 5,2 -3,5 9,2 4,3 -82,7

 Käyttökate, milj. € 7,2 6,1 7,6 5,9 6,7

 suhteessa liikevaihtoon, % 21,9 19,6 23,5 19,8 23,7

 liiketulos, milj. € 3,3 2,4 4,1 2,9 4,1

 suhteessa liikevaihtoon, % 10,1 7,8 12,6 9,9 14,3

 tulos ennen satunnaisia eriä, milj. € 2,3 2,8 4,9 -1,3 3,7

 suhteessa liikevaihtoon, % 7,1 8,9 15,1 -4,4 13,1

 tulos ennen satunnaisia eriä, ilman arvopapereiden  

 arvonalennuksia tai -palautuksia, milj. € 3,1 2,4 3,1 2,0 4,0

 tilikauden tulos, milj. € 2,1 2,5 4,6 -1,3 3,7

 suhteessa liikevaihtoon, % 6,3 7,9 14,3 -4,5 12,9

 tilikauden tulos, ilman arvopapereiden arvonalennuksia 

 tai -palautuksia, milj. € 2,8 2,1 2,9 2,0 3,9

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

 oman pääoman tuotto (roe), % 8,3 10,3 19,9 -6,3 9,9

 oman pääoman tuotto (roe) matkailualan tytäryhtiöosakkeiden  

 myyntivoitto mukaan lukien, % 8,3 10,3 19,9 -6,3 14,3

 oman pääoman tuotto (roe) ilman arvopapereiden  

 arvonalennuksia tai -palautuksia, % 11,2 9,0 11,9 7,5 10,8

 sijoitetun pääoman tuotto (roi), % 5,4 5,7 9,5 -0,3 7,8

 sijoitetun pääoman tuotto (roi) matkailualan tytäryhtiöosakkeiden  

 myyntivoitto mukaan lukien, % 5,4 5,7 9,5 -0,3 10,4

 sijoitetun pääoman tuotto (roi) ilman arvopapereiden 

 arvonalennuksia tai -palautuksia,  % 6,4 5,2 6,7 5,6 8,3

 Kokonaispääoman tuotto, % 5,1 5,4 8,9 -0,2 5,5

 Kokonaispääoman tuotto ilman arvopapereiden arvonalennuksia 

 tai -palautuksia, % 6,1 4,9 6,3 5,2 5,9

kaSSaVIrTa  2011 2010 2009 2008 2007*

 liiketoiminnan rahavirta, milj. € 6,1 4,4 7,7 4,2 6,2

InVeSToInnIT  2011 2010 2009 2008 2007*

 Bruttoinvestoinnit, milj. € 3,8 4,5 6,2 21,7 12,8

 suhteessa liikevaihtoon, % 11,6 14,4 19,2 73,3 45,0

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

hyy yhTymÄ
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oman pääoman tuotto (roe), %

sijoitetun pääoman tuotto (roi), %

Kokonaispääoman tuotto, %

nettovelat

nettovelkaantumisaste

omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin, %

omavaraisuusaste kiinteistöjen 
markkina-arvot huomioon ottaen, %

Kiinteistöjen markkina-arvo

=

=

=

=

=

=

=

=

Korollinen vieras pääoma - lainasaamiset -  
rahoitusarvopaperit - rahat ja pankkisaamiset

Kiinteistöstä tulevaisuudessa saatavien nettomääräisten vuokratuottojen nykyarvo

TaSe ja VakaVaraISuuS 2011 2010 2009 2008 2007*

 oma pääoma, milj. € 24,1 24,0 23,5 20,7 23,8

 vähemmisöosuus, milj. € 1,1 1,2 1,2 0,9 1,0

 vieras pääoma, milj € 49,6 47,2 45,4 45,8 27,3

 taseen loppusumma, milj. € 74,8 72,3 70,0 67,3 52,1

 Korolliset velat, milj. € 45,8 43,3 41,3 41,0 22,1

 nettovelat, milj. € 43,0 42,8 41,2 40,2 20,4

 nettovelkaantumisaste 1,7 1,7 1,7 1,9 0,8

 omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin, % 33,7 34,8 35,3 32,1 47,8

 omavaraisuusaste kiinteistöjen markkina-arvo huomioiden, % 76,4 76,4 74,7 77,3 85,9

 Kiinteistöjen markkina-arvo, milj. € ** 189,9 178,8 162,4 168,0 160,6

  Keskustakiinteistö, milj. € 142,0 138,2 128,7 135,2 138,4

  leppäsuon kiinteistö, milj. € 47,9 40,6 33,7 32,8 22,3

henkILÖSTÖmÄÄrÄ  2011 2010 2009 2008 2007

 Henkilöstömäärä keskimäärin 228 247 228 222 224

 Henkilöstömäärä kauden lopussa 240 253 253 244 229

VoITonjako 2011 2010 2009 2008 2007*

 voitonjako ylioppilaskunnalle, milj. € 2,0 2,0 1,8 1,8 2,0

* luvuissa mukana KilroY travels -alakonserni, joka myytiin maaliskuussa 2007.
** Kiinteistöjen markkina-arvo on ulkopuolisen sertifioidun arvioitsijan tekemä. 31.12.2011 arvioitsijana oli Kiinteistötaito Peltola & co oy.

TunnuSLukujen LaSkenTaPerIaaTTeeT

(nettotulos + rahoituskulut + verot) x 100
taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)

(nettotulos + rahoituskulut + verot) x 100
taseen loppusumma (keskimäärin)

nettovelat
oma pääoma + vähemmistöosuus

(oma pääoma + vähemmistöosuus) x 100
taseen loppusumma - saadut ennakot

(oma pääoma + vähemmistöosuus + kiinteistöjen markkina-arvot) x 100
taseen loppusumma - saadut ennakot + kiinteistöjen markkina-arvot

nettotulos x 100
oma pääoma (keskimäärin)

hyy yhTymÄ
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LIIkeVaIhTo
milj. €

kÄyTTÖkaTe 
milj. €

TuLoS ennen  
SaTunnaISIa erIÄ milj. €

henkILÖSTÖmÄÄrÄ  
keSkImÄÄrIn

ilman arvopaperien arvon- 
alennuksia tai -palautuksia
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Tunnusluvut HYY Yhtymän kotimaan toiminnasta, eli mukana ei ole KILROY travels -alakonsernin lukuja. KILROY travels myytiin maaliskuussa 2007.
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kIrjanPIToarVoIn, %
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(roe), %
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mikael Pentikäinen oli HYYn hallituksen talousvaliokunnan (nykyinen HYY Yhtymän hallitus) puheenjohtaja vuonna 1989.

Hallitustyös-
kentely oli erittäin 

hyödyllistä. Se oli kuin 
toinen tutkinto. Sen myötä 
oppi vastuullista liiketoi-

mintaa, mistä on ollut suuri 
hyöty niin liikkeenjohtaja-

na kuin lehtimiehenä.
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Hallinto ja
johtaminen
yhTymÄn omISTaja 
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) omistaa HYY Yhtymän. 
HYY on perustettu vuonna 1868. Vuonna 2011 ylioppilaskuntaan 
kuului 28 358 jäsentä. Ylioppilaskunnan jäseniä ovat kaikki Helsingin 
yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat 
opiskelijat. 

Ylioppilaskunta toimii jäsenistönsä yhdyssiteenä ja edistää heidän 
yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskeli-
jan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan 
tehtävänä on osallistua yliopistolaissa säädetyn yliopiston kasvatus-
tehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveu-
tuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

Ylioppilaskunta rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla ja HYY 
Yhtymän voitonjaolla. 

yLIoPPILaSkunnan eduSTajISTo 
Ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenten joka toinen vuo-
si yleisillä ja suhteellisilla vaaleilla valitsema 60-jäseninen edustajisto. 

edustajisto 
• hyväksyy HYY Yhtymän omistajastrategia-asiakirjan ja asettaa 

siten yritystoiminnan päämäärät ja keskeiset tavoitteet 
• päättää HYY Yhtymän hallintoneuvoston selonteon perusteella 

vuotuisista yhtymän emoyhteisön eli HYYn kiinteistötalouden 
sijoitus- ja riskipuitteista

• päättää yhtymän emoyhteisön vuotuisen tavoitebudjetin sekä 
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

• valitsee ja vapauttaa ylioppilaskunnan talousjohtajan sekä HYY 
Yhtymän emoyhteisön tilintarkastusyhteisön, joka toimii myös Oy 
HYY-Yhtiöt Ab:n ja sen konsernin tilintarkastajana

•  valitsee ylioppilaskunnan tarkastuskomitean

yLIoPPILaSkunnan haLLITuS
Edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle hallituksen kalenterivuodeksi 
kerrallaan. 

hallitus 
• käyttää hallinto- ja toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan omista-

mia kiinteistöjä koskevissa asioissa
• toimii Oy HYY-Yhtiöt Ab:n yhtiökokouksena sekä valitsee HYY 

Yhtymän hallintoneuvoston ja HYY Yhtymän hallituksen 
• hyväksyy edustajistolle esitettävät esitykset, jotka koskevat HYY 

Yhtymän omistajastrategia-asiakirjaa, emoyhteisön vuotuisia si-
joitus- ja riskipuitteita ja kiinteistötalouden tavoitebudjettia

 
hyy yhTymÄn haLLInToneuVoSTo
Ylioppilaskunnan hallitus valitsee hallintoneuvoston, johon kuuluu 12 
– 18 jäsentä. Kaikki hallintoneuvoston jäsenet ovat opiskelijoita. Hal-
lintoneuvoston toimikausi on varsinaisten yhtiökokousten välinen aika 
eli noin vuosi. Hallintoneuvostolla on kirjalliset toimintaperiaatteet.

hallintoneuvosto 
• toimii HYY Yhtymän ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hallintoneuvostona. 
• käsittelee yhtymän hallituksen esityksen perusteella yhtymäko-

konaisuuden kannalta merkittävät ja periaatteelliset asiat
• antaa selontekoja tai lausuntoja edustajistolle ja ylioppilaskunnan 

hallitukselle eri päätösasiakirjoista
• seuraa ja valvoo sijoitustoiminnan eettisten tavoitteiden toteutusta 

Tarkastus- 
komitea

Tarkastus- 
valiokunta

Sijoitus- 
valiokunta

ylioppilaskunnan hallitus (7–13)
oy hyy-yhtiöt ab:n yhtiökokous

Tytäryhtiöiden 
hallitukset

hyy yhtymän
hallintoneuvosto (12–18)

ylioppilaskunnan edustajisto (60)

hyy yhtymän hallitus (6–9)
Kiinteistöhallitus

oy HYY-Yhtiöt ab:n hallitus
oy uni-it:n hallitus

Kaivopiha oy:n hallitus

Palkitsemistyö-
ryhmä
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Vuonna 2011 hallintoneuvosto kokoontui kuusi kertaa. Osallistumis-
prosentti kokouksiin oli 61 %.

hallintoneuvosto 31.12.2011

hyy yhTymÄn haLLITuS
HYY Yhtymän hallitus toimii yhtymän emoyhteisön eli HYYn kiin-
teistötalouden, Oy HYY-Yhtiöt Ab:n ja sen konsernin, Oy Uni-IT Ab:n 
ja Kaivopiha Oy:n hallituksena. Yhtymän hallitukseen kuuluu 6–11 
jäsentä.

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

Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Yhtymän hallituksen puheen-
johtaja on opiskelija. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan 
henkilön, jonka tehtävänä on yhteydenpito Yhtymän hallituksen ja 
ylioppilaskunnan hallituksen välillä. Opiskelijajäsenillä on hallituk-
sessa päätösenemmistö heidän ollessaan yksimielisiä. Hallituksella 
on kirjalliset toimintaperiaatteet.

yhtymän hallitus
• johtaa yhtymän toimintaa lakien, HYYn sääntöjen ja Oy HYY-

Yhtiöt Ab:n yhtiöjärjestyksen mukaan
• valvoo yhtymän toimintaa ja hallintoa sekä tekee merkittävät 

strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat 
päätökset

• huolehtii johtamisen tukemisesta, valvonnasta ja arvioinnista.

Vuonna 2011 HYY Yhtymän hallitus kokoontui kymmenen kertaa. 
Hallitukseen kuului viisi opiskelijajäsentä ja neljä asiantuntijajäsentä 
sekä henkilökunnan edustaja. Hallituksen jäsenten osallistumispro-
senttti kokouksiin oli 84 %. 

Vuosikertomus 2011 • haLLInTo ja johTamInen

oLLI nokSo-koIVISTo
puheenjohtaja

fil. yo
oy suomen lyyra ab:n 
hallituksen jäsen 2008
Beaconsim oy hallituksen jäsen 
2006-2011
HYY Yhtymän hallituksessa 
vuodesta 2009

hyy yhTymÄn haLLITuS 13.3.2012

PaSI harIo

HuK
eduskunta-avustaja
HYYn hallituksen jäsen 2008
HYYn hallituksen puheenjohtaja 2009
Kiinteistöjohtokunta 2009
HYY-Yhtymän hallintoneuvosto 2010
WWF:n hallintoneuvosto vuodesta 2010
specian hallituksen jäsen vuodesta 2012
HYY Yhtymän hallituksessa 
vuodesta 2011

jaakko hIeTaLa

oikeust. kand., asianajaja
asianajotoimisto Bird & Bird, Partner
HYYn puheenjohtaja 1997 - 1998
aKK:n vetoomusoikeuden 
puheenjohtaja vuodesta 2001
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen 
vuodesta 2003
HYY Yhtymän hallituksessa 1993 - 
1995 ja vuodesta 2000

VeIkko eranTI 
varapuheenjohtaja

valtiot. maist., fil. yo
Kiinteistöjohtokunta 2008
HYYn hallitus 2009
edustajiston jäsen vuodesta 2009
Ylioppilaslehden kustannus oy:n 
hallituksen puheenjohtaja 2010
HYY Yhtymän hallituksessa 
vuodesta 2011

Aura Kostiainen, puheenjohtaja
Helen Fils, varapuheenjohtaja
Aleksanteri Aspelund 
Miina Hietala
Lauri Karhuketo
Katri Korolainen-Virkajärvi
Anu Lahtinen 
Merli Lahtinen
Jaakko Lindfors

Rami Lindfors
Heikki Luoto
Anni Mäkeläinen
Jussi Nuortimo
Peter Sjöholm
Matti Tujula
Tuomas Tuure 
Elina Tuusa
Anna Ylitalo
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Senja LaakSo

luK
HYYn edustajiston varajäsen 2009-2011
HYYn hallituksen jäsen 2010
HYY Yhtymän hallituksessa vuodesta 
2011

VarPu oInaS

farmaseutti, maat. ja metsät. yo
edustajiston jäsen vuosina 2009-2011
edustajiston varajäsen vuodesta 2011
oy Yliopistokustannuksen hallituksen 
jäsen vuonna 2010
Kiinteistö oy osakunnan hallituksen 
jäsen vuodesta 2006
Keskisuomalaisen osakunnan kuraattori 
vuosina 2008-2009
HYY Yhtymän hallituksessa 
vuodesta 2011

kerSTIn rInne

varatuomari
sanomaWsoY (nyk. sanoma) oyj:n 
strategia- ja -lakiasiainjohtaja ja johto-
ryhmän 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 söder-
ström 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, 
duuri oy: hallituksen jäsen, 
asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto 
raKli ry: hallituksen puheenjohtaja, 
Helsingin seudun kauppakamari ry: 
hallituksen varapuheenjohtaja, 
asuntoreformiyhdistys ry: 
hallituksen varapuheenjohtaja, 
sFHP suomi-Finland Housing and 
Planning ry: hallituksen jäsen,
HYY Yhtymän hallituksessa 
vuodesta 2007

SIrPa InkInen

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

Tarja PÄÄkkÖnen

tkt (yritysstrategiat), di (rak)
Boardman, partner ja hallituksen jäsen
olvi oyj:n, Panostaja/Flexim oy:n, 
idean oy:n, spinverse oy:n ja 
designstory inc, (usa) hallituksen jäsen
sunduKa oy:n hallituksen puheenjoh-
taja ja perustaja
markkinointijohdon ryhmä ry:n jäsen, 
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen 
marimekko oy:n hallituksen jäsen, 
2006 -2011 
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

markuS LommI

lääketieteen kandidaatti
edustajiston varajäsen vuodesta 2007 
talousjohtokunnan jäsen vuonna 2010 
oy Yliopistokustannuksen hallituksen 
jäsen vuonna 2010
Kandidaattikustannus oy hallituksen 
varapuheenjohtaja toimikaudella 2011
HYY Yhtymän hallituksessa 
vuodesta 2012

Vuosikertomus 2011 • haLLInTo ja johTamInen

LISÄkSI hyy yhTymÄn haLLITukSeSSa 
ToImIVaT Vuonna 2011

Jehki Härkönen, jäsen (1.1. – 17.3.)
antti Kerppola, jäsen (1.1. – 31.12.) 
aura Kostiainen, jäsen (1.1. – 17.3.)
silva loikkanen, jäsen (1.1. – 17.3.)
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TyÖVaLIokunTa
Yhtymän hallituksella on työvaliokunta, 
jonka työskentelyllä varmistetaan mm. ajan-
kohtainen ja riittävä tiedonkulku yhtymän 
asioista omistajalle eli ylioppilaskunnalle ja 
päinvastoin. Työvaliokunnan jäseninä vuo-
sina 2011-2012 toimivat HYYn hallituksen 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 
talousjohtokunnan ja HYY Yhtymän halli-
tuksen puheenjohtajat. 

jäsenet vuonna 2011
Leena Pihlajamäki
Anni Hirsaho
Marina Lampinen
Olli Nokso-Koivisto

jäsenet vuonna 2012
Jannica Aalto
Heikki Luoto
Lauri Koskentausta
Olli Nokso-Koivisto

hyy yhTymÄn haLLITukSen 
VaLIokunnaT
Osakeyhtiölain mukaan hallitus vastaa yh-
tiön hallinnosta ja liiketoiminnan johtami-
sesta. Lisäksi hallitus huolehtii kirjanpidon 
ja varainhoidon asianmukaisesta järjestämi-
sestä. Yhtymän hallitus on nimennyt tarkas-
tus- ja sijoitusvaliokunnat sekä arviointi- ja 
palkitsemistyöryhmän valmistelemaan ja 
valvomaan näitä asioita läheisemmin kuin 
HYY Yhtymän hallitus kokonaisuudessaan. 

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta valmistelee, valvoo, 
kehittää ja arvioi riskienhallintaa, verokysy-
myksiä, sisäisiä valvontajärjestelmiä, talou-
dellista raportointia sekä tilintarkastusta ja 
sisäistä tarkastusta koskevia asioita. Tarkas-
tusvaliokunnan jäseninä ovat HYY Yhtymän 
hallituksen puheenjohtaja puheenjohtajana 
ja kolme yhtymähallituksen jäsentä, joista 
yksi on asiantuntijajäsen sekä HYY Yhtymän 
talousjohtaja. HYY Yhtymän toimitusjohta-
jalla, hallintoneuvoston puheenjohtajalla ja 
KHT-yhteisön päävastuullisella tilintarkasta-
jalla on läsnäolo-oikeus kokouksissa. 

Tarkastusvaliokunta 31.12.2011
Olli Nokso-Koivisto, puheenjohtaja, 
HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtaja
Antti Kerppola, 
HYY Yhtymän hallituksen jäsen
Veikko Eranti, 
HYY Yhtymän hallituksen jäsen
Kerstin Rinne, HYY Yhtymän 
hallituksen asiantuntijajäsen
Marjo Berglund, 
HYY Yhtymän talousjohtaja

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 tule-
vat johdon esityksinä. Sijoitusvaliokunnassa 
on kolmen asiantuntijajäsenen lisäksi HYY 
Yhtymän hallituksen puheenjohtaja puheen-
johtajana ja kaksi yhtymähallituksen jäsentä 
sekä HYY Yhtymän toimitusjohtaja ja HYY 
Yhtymän talousjohtaja. Hallintoneuvoston 
puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus koko-
uksissa.

Sijoitusvaliokunta 31.12.2011
Olli Nokso-Koivisto, puheenjohtaja, 
HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtaja
Pasi Hario, 
HYY Yhtymän hallituksen jäsen
Erkka Valkila, 
HYY Yhtymän hallituksen jäsen
Eeva Grannenfelt, 
Eläke-Fennia, sijoitusjohtaja
Erkki Helaniemi, 
Alexander Corporate Finance Oy, partneri, 
hallituksen puheenjohtaja
Anders Löflund, 
Svenska handelshögskolan, professori
Mauri Laurila, 
HYY Yhtymän toimitusjohtaja
Marjo Berglund, 
HYY Yhtymän talousjohtaja

PaLkITSemISTyÖryhmÄ
Palkitsemistyöryhmä valmistelee yhtymähal-
litukselle esitykset johdon lyhyen ja pitkän 
aikavälin palkitsemisesta sekä palkitsemista 
koskevista yleisistä periaatteista. Lisäksi pal-
kitsemistyöryhmä huolehtii palkitsemisen 
kehittämisestä ja valmistelee yhtymähal-
litukselle esitykset johtajiston palkkojen ja 
etuuksien tarkistamisesta. Palkitsemistyö-
ryhmän jäseninä ovat yhtymähallituksen 
puheenjohtaja puheenjohtajana ja kolme 
hallituksen jäsentä, joista yksi on asiantun-
tijajäsen. HYY Yhtymän toimitusjohtajalla 
on läsnäolo-oikeus kokouksissa. 

Palkitsemistyöryhmä 31.12.2011
Olli Nokso-Koivisto, puheenjohtaja, 
HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtaja
Senja Laakso, 
HYY Yhtymän hallituksen jäsen
Varpu Oinas, 
HYY Yhtymän hallituksen jäsen
Kerstin Rinne, HYY Yhtymän 
hallituksen asiantuntijajäsen

kiinteistö oy Leppätalon 
hallitus 31.12.2011  
Marjo Berglund, puheenjohtaja
Arto Mäenmaa, varapuheenjohtaja
Arto Alho
Jukka Leinonen  

oy uniCafe ab:n hallitus 31.12.2011
Paul Stenbäck, puheenjohtaja 
Tapio Hatakka, varapuheenjohtaja 
Olli Hemminki
Jori Keckman, asiantuntijajäsen
Anne Koskinen, asiantuntijajäsen
Otto Meri  
Tiina M Parkkinen
Hanna Telama
Kari Vilkki, henkilökunnan edustaja
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oy academica hotels Ltd:n hallitus 
31.12.2011
Mauri Laurila, puheenjohtaja
Pia Adlivankin, asiantuntijajäsen
Jukka Kinnunen
Nina Kurjensalo
Lauri Saviranta
Marjo Berglund, puheenjohtajan henkilö-
kohtainen varajäsen

oy yliopistokustannus university Press 
Finland Ltd:n hallitus 31.12.2011
Mauri Laurila, puheenjohtaja
Lari Ahokas
Nikolai Klix
Pentti Molander, asiantuntijajäsen
Marjo Berglund, puheenjohtajan henkilö-
kohtainen varajäsen

oy Suomen Lyyra ab:n 
hallitus 31.12.2011
Mauri Laurila, puheenjohtaja
Pirkka Aunola, asiantuntijajäsen
Matti Parpala
Torsti Tenhunen, asiantuntijajäsen
Niilo Toivonen

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 yli-
opiston ylioppilaskunnan varsinaiset tilin-
tarkastajat muodostavat suostumuksensa 
annettuaan HYY Yhtymän tilintarkastus-
komitean. Puheenjohtajana toimii yhtymän 
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 mm. 
käydä läpi laadittu tilinpäätös ja sen perus-
teet, käsitellä tilintarkastuksen ja sisäisen 
tarkastuksen havainnot ja käsitellä sisäisen 
tarkastuksen toimintasuunnitelma ja antaa 
yhtiön johdolle sisäisen tarkastuksen toimin-
nan painopistealueita koskevia suosituksia. 

Vuoden 2011 aikana tarkastuskomitea 
kokoontui kaksi kertaa. 

Tarkastuskomitea 2011
Puheenjohtaja Reino Tikkanen, ekonomi, 
KHT, KPMG Oy Ab, osakas
Rauno Välimaa, oikeust. kand.
Veera Mustonen, fil. maist., 
SkillsHelsinki oy, toimitusjohtaja
Mikko Myllys, teol. yo., Vice President
Anton Eskola, fil. maist., 
Helsingin yliopisto, protokolla-asiantuntija

Tarkastuskomitean varajäsenet 2011
Kai Salli, KHT
Juhani Jyrkiäinen, valtiot. maist.
Salla Saastamoinen, oikeust. kand.
Antti Pätiälä, oikeust. yo.
Lauri Korkeaoja, valtiot. maist.

johToryhmÄ 
mauri Laurila, s. 1962
dipl. ins.
HYY Yhtymän toimitusjohtaja
Ylioppilaskunnan talousjohtaja
Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n 
toimitusjohtaja
Yhtymässä vuodesta 2011

marjo berglund, s. 1964
ekon.mag., MBA
HYY Yhtymän varatoimitusjohtaja
HYY Yhtymän talousjohtaja
Oy Yliopistokustannus University Press 
Finland Ltd:n toimitusjohtaja
HYY Yhtymän palveluksessa vuodesta 1992

Lea jokio-Suramo, s. 1960
ylioppilas, matkailututkinto
HYY Yhtymän henkilöstöjohtaja
HYY Yhtymän palveluksessa vuodesta 1984

arja kosonen, s. 1964
valtiot. maist.
Majoitus- ja ravintola-alan toimialajohtaja
Oy UniCafe Ab:n ja Oy Academica Hotels 
Ltd:n toimitusjohtaja
HYY Yhtymän palveluksessa vuodesta 1991

Tero Suvanto, s. 1972
oikeusnotaari, KJs
Kiinteistöjohtaja
HYY Kiinteistöt, Kaivopiha Oy
HYY Yhtymän palveluksessa vuodesta 2012

Vuosikertomus 2011 • haLLInTo ja johTamInen
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Poimintoja HYYn ja sen
liiketoiminnan historiasta

2009 
Gaudeamuksen Maapallon ilmastohistoria valitaan 
vuoden tiedekirjaksi.

2008
”Kolmas ylioppilastalo” Domus Gaudium valmistuu, 
Allekirjoitetaan YK:n vastuullisen sijoittamisen PRI-
periaatteet 

2005
Vastuullinen sijoitustoiminta aloitetaan 

1996
HYY Yhtymän ensimmäinen ympäristöohjelma

1981
Kaivopihan uudistus

1961
HYYn hotellitoiminta alkaa

1953
Opiskelijaravintolatoiminta alkaa

1910
Uusi ylioppilastalo otetaan käyttöön

1870
Vanha ylioppilastalo valmistuu

2010
Vastuullisen sijoittamisen yhdistys, FINSIF, perustetaan, 
HYY Yhtymä perustajajäsenenä. Green Building Council 

perustetaan, HYY Kiinteistöt perustajajäsenenä. HYY Yhtymä 
allekirjoittaa YK:n Global Compactin. 

2006
Suomen Lyyra perustettiin

2000
HYY Yhtymän arvot kirjataan

1998
HYY Yhtymän ensimmäinen henkilöstötilinpäätös 

1991
Ensimmäinen ekotilinpäätös

1968
Kustannustoiminta HYYssä alkaa

1955
Kaivotalo valmistuu

1947
Suomen ensimmäinen opiskelija-asuntola Domus Academica 

avataan

1868
Ylioppilaskunta perustetaan

Vuosikertomus 2011 • PoImInToja hyyn ja Sen LIIkeToImInnan hISTorIaSTa
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