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Yhteenveto
•

Liikevaihto ja tulos kehittyivät odotetun
mukaisesti. Katsauskauden liikevaihto kasvoi konsernissa 84,3 milj. euroon, 1,4 milj.
euroa vertailukauteen 1–6/2019 nähden,
tuloksen ollessa 14,7 milj. euroa.

•

Alkuvuoden aikana neuvoteltiin ja nostettiin uusi 80 milj. euron pitkäaikainen laina.
Koronatilanteesta huolimatta uusi lainajärjestely päästiin toteuttamaan kustannustehokkaalla ratkaisulla.

•

Yhtiö on investoinut vuoden 2020 alusta
lukien 46,9 milj. euroa perusparannus- ja
uudisrakennushankkeisiin. Koko vuoden
investointiarvio on 110 milj. euroa.

•

Käynnissä on eri vaiheissaan (valmistelu-,
suunnittelu- ja investointivaihe) kaikkiaan
noin 180 investointihanketta, joiden yhteismäärä on noin 292 milj. euroa.
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•

Varsinainen yhtiökokous pidettiin
11.6.2020, jolloin yksi yhtiön hallituksen
jäsenistä vaihtui. Hallitukseen valittiin
Itä-Suomen yliopistosta rehtori Jukka
Mönkkönen, joka valittiin myös hallituksen
puheenjohtajaksi. Yhtiökokous päätti jakaa
osinkoa 7,50 euroa osakkeelta, yhteensä
18,9 miljoonaa euroa.

•

Omistuspohja on yhtiössä edelleen ennallaan: 9 pääkaupunkiseudun ulkopuolista
yliopistoa omistavat yhtiöstä 2/3 osaa ja
Suomen valtio 1/3 osaa.

Toimitusjohtajan katsaus
Toimintavuoden 2020 alkupuolisko
on ollut yhtiössä ja asiakaskunnassa käytyjen vilkkaiden keskustelujen aikaa. Uutena toimitusjohtajana
olen tutustunut toimintakenttään ja
ihmisiin sekä kuunnellut ja pohtinut
yhdessä hallituksen kanssa SYKin
seuraavaa kehitysjaksoa.

millaisin työ- ja oppimistilaratkaisuin voimme
jatkossa olla tukemassa toimintaa. Sisäisen
toiminnan kehittämiseksi aloitimme keväällä SYKin yrityskulttuurin muotoilumatkan
koko henkilöstön voimin. Koen, että kaikkien
osaamista hyödyntämällä saamme yhteisen ja
kaikille ymmärrettävän avoimuuden ja tehokkuuden kulttuurin sisäistettyä asian tärkeyden
vaatimalla tavalla. Haluamme jatkossa palvella
Teitä, arvoisat asiakkaamme, yhä paremmin.
Katson toimitusjohtajana, että tämän lupauksen lunastamiseksi meidän on tarkennettava
organisaatiorakennettamme ja työtehtävien
sisältöä niin, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla yhtiön tavoitteiden mukaista
toimintaa ja palvelee parhaiten yliopistoja
omistaja-asiakkainamme sekä kaikkia muita
tilankäyttäjä-asiakkaitamme. Uusi, yhteistoimintamenettelyn tuloksena 1.8. voimaan tullut
organisaatiomalli tukee myös tätä muutosta.

Olen yhtiöön ja toimintaan perehtyessäni
saanut käydä kaikilla kampuspaikkakunnillamme. Näillä kohdekierroksilla on ollut hyvä
huomata, miten erilaisia kampuksemme ovat.
Kampuskierroksilla omistajien edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa ja kevään aikana
toteutetuissa omistajatapaamisissa on käyty uuden strategian valmisteluun tähtääviä keskusteluita. Kaikkea keskusteluissa saatua palautetta
hyödynnämme, kun mietimme SYKin tulevia
toimenpiteitä. Me SYKinä haluamme tarjota
yliopistojemme käyttöön kohtuuhintaiset toimitilat, jotka mahdollistavat parhaan mahdollisen ympäristön opiskeluun, tutkimukseen ja
opetukseen.

Yhteistä muutosmatkaa on taivallettavana
pitkästi ja eittämättä korjausliikkeitäkin on
vielä tehtävänä, mutta perustavanlaatuiset
askelmerkit uudelle suunnalle on nyt asetettu.
Luottavaisin mielin ja yhteistuumin jatkamme
tulevaisuuskyvykkäämmän SYKin rakentamista
osaavan ja motivoituneen henkilöstön kanssa.
Tämän yhteisen rakennustyömaan keskiössä
on luonnollisesti tiivis ja avoin vuoropuhelu
kaikkien omistajiemme, asiakkaidemme ja
SYKin hallituksen kanssa. Kiitos luottamuksestanne, haluamme olla sen arvoisia nyt ja
tulevaisuudessa!

Oman lisänsä hektiseen alkuvuoteen toi meitä
kaikkia koskettanut korona-pandemia. Meillä
SYKissä siirtyminen etätyöhön sujui hyvin ja
yrityksen toiminta jatkui, joskin hiljentynein
kampuksin, lähes normaaliin tapaan. Meille
tärkeintä on ihmisten ja ympäristön turvallisuus. Näitä näkökulmia läpikäytiinkin säännöllisesti sisäisessä korona-varautumisryhmässä
koko poikkeusoloajan. Mielenkiinnolla seuraammekin millaiseksi arki kampuksillamme
muotoutuu syksyn tullen. Yhdessä omistajiemme ja asiakkaidemme kanssa pohdimme,

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY

Syysterveisin
SANNA SIANOJA
toimitusjohtaja

4

Tunnuslukuja, milj. euroa
Konserni

Emoyhtiö

1–6/2020

1–6/2019

2019

1–6/2020

1–6/2019

2019

Liikevaihto

84,3

82,9

165,2

83,9

82,5

164,5

Liikevoitto

25,1

28,3

46,0

25,6

28,7

46,9

Tilikauden tulos

14,7

18,1

27,0

19,1

21,3

31,2

621,5

616,8

625,7

612,3

602,2

612,1

1371,3

1309,5

1335,0

1372,3

1309,7

1335,7

45,3

47,1

46,9

45,4

47,2

46,9

Sijoitetun pääoman tuotto %

3,2

3,7

3,0

3,3

4,2

3,3

Oman pääoman tuotto %

4,7

5,9

4,3

4,8

6,0

4,5

Oma pääoma
Tase
Omavaraisuusaste %

*Suomen Yliopistokiinteistöt Oy omistaa suorien kiinteistöomistusten lisäksi kiinteistöosakkeita viidestä eri yhtiöstä.

Katsauskauden tuloskehitys

Asiakkuudet ja käyttäjäpalvelut

Suomen Yliopistokiinteistöt konsernin liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut ennusteen
mukaista. Alkuvuoden liikevaihto kasvoi 1,4
milj. euroa vertailukaudesta. Tulos jäi 3,4 milj.
euroa vertailukautta pienemmäksi, mitä selittää suurimmalta osaltaan kaudella 1–6/2019
tulokseen sisältynyt 4,3 milj. euron suuruinen
käyttöomaisuuden myyntivoiton kirjaus.

Asiakkuuksien keskeisenä teemana on ollut
asiakasyhteistyön vahvistaminen, mikä jatkuu edelleen uuden organisoitumisen myötä.
Asiakkailta kerätyt pikapalautteet tapaamisista
osoittavat meille asioita, joissa meillä on vielä
parannettavaa. Toimenpiteitä asiakaspalvelumme parantamiseksi ovat jatkuvasti työn
alla. Korona-pandemia vaikutti kevään aikana
yritysasiakkaille tarjottavien tilojen vuokrausprosessiin, mutta tilojen vuokraus yrityksille
aktivoitui uudestaan kesän kynnyksellä.

Yhtiön taseen loppusumma oli katsauskauden
lopussa noin 1,4 miljardia euroa.
Yhtiö on jatkanut merkittävää panostusta ylläpito- ja vuosikorjauksiin. Ylläpitokulut laskivat hieman vertailukauden tasosta 27,3 milj.
euroon.
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Asiakastyötä jatkui etäyhteyksien välityksellä
myös kevään pandemia-aikana. Asiakkaita
palveltiin nopeasti muuttuvissa tilanteissa niin
asiakkuuksien kuin ylläpitoon liittyvien kysymysten osalta poikkeustilasta huolimatta. SYKin
käyttäjäpalvelujen konseptien kehittämistä
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jatkui kevään aikana, ja määriteltyjen palvelukorien työstäminen jatkuu yhdessä ylläpidon
kanssa. Organisaatiomuutoksen myötä 1.8.
alkaen SYKin palvelut-toiminto siirtyy osaksi
ylläpidon tiimiä.

on samalla tasolla vertailuvuoden tilanteeseen
(95,0 %) nähden.
Asiakkaiden kanssa tehtyjen uusien ja uusittujen vuokrasopimusten määrä katsauskaudella
oli 16 kpl. Sopimuksista 100 % solmittiin yritysten kanssa. Sopimusten pinta-ala oli yhteensä
2 735,10 htm².

Vuokraustoiminta

Kaikkien vuokrasopimusten keskimääräinen
vuokrataso on tällä hetkellä 14,02 €/m²/kk ja
laskettu keskipituus on 8,7 vuotta.

Yhtiöllä oli vuokrasopimuksia 30.6.2020 yhteensä 459 kpl ja vuokrasopimuskanta oli yhteensä
1 590 milj. euroa. Tilojen vuokrausaste 95,1 %

Vuokraustoiminnan avainlukuja:
1–6/2020

1–6/2019

Vuokratuotot ka

13,31 €/m²/kk

13,04 €/m²/kk

Keskivuokra

14,02 €/m²/kk

13,53 €/m²/kk

Vajaakäyttöaste ka

4,9 %

5,0 %

Kaikkien vuokrasopimusten keskipituus vuosina

8,7 v

9,1 v

1,05 milj. m²

1,05 milj. m²

95,1 %

95,0 %

Vuokrattava huoneistoala
Vuokrausaste keskimäärin, %
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Rakennuttaminen

Ylläpitopalvelut

Käynnissä on useita merkittäviä hankkeita, kuten Turun yliopistokampuksella Åbo Akademin
ja Turun yliopiston yhteinen Aurum-rakennus
(ent. Juslenian uudisrakennus). Rakennus on
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toistaiseksi
suurin investointihanke ja valmistuu vuonna
2021. Lisäksi käynnissä on Jyväskylän yliopiston Kirjasto-rakennuksen peruskorjaus.

Suomen Yliopistokiinteistöjen ylläpitotoiminnan keskeisinä painopistealueina ovat olleet
ylläpidon toimintamallien ja prosessien toimivuus sekä kumppaniverkoston kehittäminen.
Tarpeenmukaisen ylläpidon kehityshankkeet
ovat edenneet pilotointivaiheeseen. Kehityshankkeiden perusteella laadittu toimintamalli
on käynnistetty Tampereen yliopiston keskustakampuksella ja sitä on tarkoitus laajentaa
Turun Medisiina D -rakennukseen loppuvuoden
aikana. Hankkeessa tutkitaan automaatioanalytiikan hyödyntämistä kiinteistön huollon tehtävien ohjaamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi
sekä paremman seurattavuuden ja ohjaamisen
edistämiseksi. Hankkeet jatkuvat vuodelle 2021.

Yhtiöllä on käynnissä eri vaiheissa kaikkiaan
noin 135 investointihanketta, joiden yhteismäärä on noin 338 milj. euroa. Näistä hankkeista
valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa on noin 129
hanketta (noin 135 milj. euroa) ja hankkeita,
joissa rakennustyöt on käynnissä on noin 65 kpl
(noin 203 milj. euroa). Luvut sisältävät sekä ylläpitohankkeet että vuokravaikutteiset tilamuutos-, peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet.

Capex-kiinteistöjen kunnonarvioinnin toimintamallin käyttöönottoa kampuksilla edistettiin.
Kokonaisuudessaan uusi toimintamalli jalkautetaan käyttöön kesän 2021 aikana. Capex-periaatteet käydään läpi yhdessä asiakkaidemme
kanssa syksyn 2020 aikana.

Raportointikauden kuluessa on aloitettu mm.
Joensuussa Carelia-talon ravintolan laajennus
ja tilamuutokset, Kuopiossa Snellmania-rakennuksen IV-saneeraus ja vesikattojen korjaus
sekä Raumalla normaalikoulun sisäilmakorjaus.

Ylläpidon avainlukuja:

Vuoden 2020 alkupuolella valmistuneita hankkeita ovat Tampereen yliopiston normaalikoulun laajennus, Turun yliopiston päärakennuksen peruskorjaus, Arcanum-rakennuksen
tilamuutokset, Rauman harjoittelupäiväkoti
Pikkunorssin valmistuminen, Oulun Linnamaan kampuksella Oulun ammattikorkeakoulun tilamuutokset ja peruskorjaus muutamassa eri vaiheessa sekä Foodoo-ravintolan
tilamuutokset. Lisäksi Itä-Suomen yliopiston
Kuopion kampuksella valmistui yliopistopalvelujen tilamuutokset.

1–6/2019

4,32

4,39

3,9

4,6

6/2020

6/2019

Sääkorjattu lämpö,
kWh/m²

150,4

153,4

Sähkö, kWh/m²

112,8

118,6

Vesi, dm³/m²

218,9

274,8

Päästöt, CO²e/ m²

24 Kg

39 Kg

Ylläpitokulut, €/m²/kk
Ylläpitokorjaukset, milj. €
Kulutukset ed. 12 kk

Investointeihin on käytetty vuoden alusta yhteensä 46,9 milj. euroa. Investointien kokonaismäärän on arvioitu olevan tänä vuonna noin
110 milj. euroa.
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1–6/2020

Aurinkosähkön vuosituotto 7/2019–6/2020:
Kampusareena, Ruusupuisto, Arvo2, Melania ja
LUT-kampus yhteensä 448,0 MWh (ed. 12 kk:
295,6 MWh).
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Kampuskehitys ja markkinointi

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Hankeaihioita on työstetty eteenpäin vetovoimaisten ja elinvoimaisten kampusten edistämiseksi. Raportointikaudella solmimme Joensuussa maankäyttösopimuksen, ja vuokrasimme
määräalan Hemsö Utbildnings Fastigheter
Ab:lle hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena
on lisätä yliopiston ja Joensuun kaupungin tilojen yhteiskäyttöisyyttä ja helpottaa liikkumista
kampusalueelle rakennettavan konservatoriorakennuksen ja Carelian välillä.

SYK jatkaa strategianmukaista vahvaa panostusta TKI-toimintaan osallistumalla yliopistojen
rinnalla tutkimushankkeisiin sekä tarjoamalla
yliopistoille mahdollisuutta hyödyntää SYKin
demo-ohjelmaa. Demo on olemassa olevaan
ympäristöön, fyysiseen tai digitaaliseen, tehtävä kokeiluluonteinen, innovatiivinen pienen
mittakaavan muutos, jolla tutkitaan uuden
ratkaisun toimivuutta ja tulevaisuuden hyödyntämismahdollisuuksia. Alkuvuoden aikana
käynnistyi neljä uutta demohanketta. Tämän
lisäksi olemme mukana 12 tutkimushankkeessa. Tärkeitä tutkimusteemoja ovat digitalisaatio,
kestävä kehitys sekä tulevaisuuden kampus.

Vuosisuunnitelman mukaisia kohdemyyntejä
toteutettiin alkuvuoden aikana. Kaarinassa
sijaitsevan Tuorlan Observatorio myytiin
Tuorlan Tähtitornit Oy:lle. Kauppaan kuului 16
rakennusta tontteineen. Tämän lisäksi myytiin
Turun Kasarmialueella sijaitsevia suojeltuja
puurakennuksia Monopoli Oy:lle. Kauppaan
kuului yhteensä kolme rakennusta tontteineen.

Tutkimustulosten näkyvyyttä on lisätty kokoamalla systemaattinen hankesalkku, johon
kaikilla henkilöstöstä on vapaa pääsy. Yhtiön
TKI-toimintaa koordinoi sisäinen SYK Akatemia. Järjestimme tarkastelujaksolla henkilöstön
osaamispääomaa kasvattavia tilaisuuksia: esimerkiksi 6 TKI-iltapäivää, yhden kokeilukulttuuriin keskittyneen, Kampusluonto-hanketta
esitelleen demokahvilan sekä kokeilukulttuuria
kehittävän Kick off -päivän vuoden 2020 demoille. Päättyvien hankkeiden raportointiin
panostettiin tuottamalla sekä Virpa D- että
In-Learn -hankkeiden loppuraportit sisäisen
kehittämisen tueksi.

Viestintä
Yhtiön tunnettavuutta vahvistetaan edelleen
viestintätoimenpiteillä, mediapresenssiä lisäten. Viestintäteemoina korostuvat yhteistyö,
synergia sekä kestävä kehitys ja vastuullisuus.
Nämä toimet ovat myös läsnä kaikessa SYKin
toiminnassa, aina asiakassuhteista rakennushankkeisiin. Vuoden alkupuoliskolla olemme
mm. avanneet osakasviestinnän portaalin ja
lisänneet verkkosivuillamme informaatiota
käynnissä olevista rakennushankkeista sekä
ajankohtaisesta toiminnasta.

Ylläpidämme myös laaja-alaista yhteistyötä
kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.
Alkuvuodesta osallistuimme asiantuntijana
hybridikampuksiin liittyvän kirjan kirjoittamiseen. Kirjan sisältö keskittyy digitalisaation
ja kestävän kehityksen myötä muuttuviin
kampuksiin, ja se julkaistaan syyskuussa 2020.
Tämän lisäksi kirjoitimme kirjaan, jossa sovelletaan Lean-ajattelua rakennusprojektiin. Kirja
valmistuu seuraavan kalenterivuoden aikana.

Toimitusvierailuja on tehty vuodenvaihteen aikaan ja keväällä, jotta yhtiö tulisi myös medialle tutuksi. Vierailuja jatketaan yliopistokaupungeissa aina mahdollisuuksien mukaan.

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY
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Kestävä kehitys

BREEAM-sertifioitu Hervannan Kampusareena
sai arvosanan Excellent Asset-osiossa ja arvosanan Very Good Building Management -osiossa.
Muut rakennukset saivat vastaavasti arvosanat
Very Good ja Good.

Kiinteistöalan ehdottomana edelläkävijänä
yhtiö saavutti hiilineutraaliuden alkukesällä
2020. Yhtiön pitkäjänteinen työ päästöjen määrittämisessä ja vähentämisessä sai jatkoa yhtiön
vuoden 2019 kokonaispäästöjen laajuisella
kompensointiohjelmalla. Kompensointi otettiin
näin osaksi yhtiön ilmastotyötä. Päästökompensoinnin avulla yhtiömme hiilijalanjälki tulee
näkyväksi myös taloudellisessa mielessä. Yhtiön
tavoitteena on omien toimintojen hiilineutraalius, ja siten kompensointitarpeen poistaminen,
vuoteen 2030 mennessä.

Luontoarvioiden avulla yhtiö pyrkii tukemaan
kampusten luonnon monimuotoisuutta. Tämä
arviointityö aloitettiin kesällä 2020. Hankkeen
erityispiirteenä on luontoarvojen tunnistaminen ja kehittäminen rakennetussa ympäristössä. Työssä selvitetään kampusten olemassa
olevat luontoarvot lähtötietojen ja kohteisiin
tehtävien kohdekäyntien avulla 20 kampuksellamme ympäri Suomen. Selvityksessä tullaan
raportoimaan olemassa olevat luontoarvot ja
annetaan ohjeistusta alueiden hoitoon sekä
kehittämiseen jatkossa. Arvioitavaa pinta-alaa
on noin 270 hehtaaria.

Yhtiön hiilijalanjälkilaskennan tuloksia on
hyödynnetty alkuvuoden 2020 aikana aktiivisesti. Yliopistot ovat laskeneet omia hiilijalanjälkiään ja ovat asiakkainamme olleet hyvin
kiinnostuneita käyttämiensä kiinteistöjen
hiilijalanjäljestä. Taustalla on ollut myös opetusja kulttuuriministeriön kiinnostus yliopistojen
hiilijalanjälkiä kohtaan. Yhtiöllä on ollut ilo
palvella asiakkaitaan päästöasioihin liittyen.
Vuoden 2020 alkupuoliskolla kymmenen rakennustamme saivat yhtiön ensimmäiset BREEAM
In-Use -sertifikaatit. BREEAM In-Use -sertifiointi
merkitsee käytönaikaista rakennuksen ympäristöarviointi. SYKin nyt arvioiduista kohteista,
erityisesti Arvo 2 -rakennus Tampereen Kaupin
kampuksella sai erinomaisen hyvät pisteet.
Arvo 2 -rakennuksen tulos on 77,6 % osassa
Asset Performance, ja se oli julkistamishetkellä
korkein arvosana Suomessa. Rakennus sai erittäin hyvät pisteet käyttäjien mahdollisuuksissa
säätää sisäolosuhteita tilakohtaisesti, kestävän
liikkumisen tukemisessa sekä turvallisuusasioissa.
SYKin muut kohteet, joille on nyt myönnetty
BREEAM In-Use -sertifikaatit ovat Tampereen
yliopistosta. Rakennukset ovat: Festia, Kampusareena, Konetalo, Päärakennus, Päätalo,
Rakennustalo, Sähkötalo, Tietotalo ja Konetalo.
Arvo 2 -rakennuksen tavoin jo rakennettaessa
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Rahoitus

Yhtiökokous ja hallinto

Tavoitteena on luoda vakaa taloudellinen toimintaympäristö kiinteistöjen ylläpidolle ja niiden kehittämiselle. Tähän pyritään käytännössä
vahvasti suojatulla lainasalkulla sekä riittävän
pituisella korkosidonnaisuusajalla. Keskimääräinen keskikorko on pysynyt ennallaan suotuisaa markkinatilannetta hyödyttävien ratkaisujen johdosta. Korkoriskin hallinta on myös
pysynyt hyvällä ja tavoitelulla tasolla.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin
11.6.2020 Tampereelta etäyhteydellä. Kokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle
määritellyt asiat sekä erillinen merkittävien
investointien (kustannus yli 30 milj. euroa) hankeohjelman tilannekatsaus.

Yhtiöllä on myös aktiivisessa käytössä yritystodistusohjelma lyhytaikaisen rahoituksen
turvaamiseksi. SYK laski liikkeelle marraskuussa 2018 kiinteistöalan ensimmäisenä toimijana
Suomessa vihreän joukkovelkakirjalainan eli
Green Bondin. Maaliskuussa 2020 laadittiin
toinen Green Bond Investor Letter, eli sijoittajaraportti, mikä pitää sisällään muun muassa
selvityksen rahojen konkreettisesta käytöstä.
Raportti, kuten edeltäjänsäkin, on luettavissa
SYK Oy:n internet-sivuilla osiossa ”Sijoittajille”.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 7,50 euroa osakkeelta,
yhteensä 18,9 milj.euroa.

Yhtiökokous valitsi seuraavat
henkilöt jatkamaan hallituksessa:

Rahoituksen avainlukuja 1–6/2020:
Rahoituksen keskikorko

1,9 %

Korkosidonnaisuusaika

5,7 vuotta

Korkojen suojausaste
Koronmaksukyky
Yhtiön likviditeetti 30.6.2019

86 %
8,2
40,6 milj.€

•

hallituksen varapuheenjohtaja,
Sami Yläoutinen, valtiovarainministeriö,
budjettipäällikkö

•

Päivi Mikkola, Turun yliopisto,
palvelujohtaja

•

Riitta Juutilainen, Senaatti-kiinteistöt,
toimialajohtaja

•

Heli Huhtala, Tampereen yliopisto,
talousjohtaja

•

Pekka Riuttanen, Oulun yliopisto,
talousjohtaja

Uutena edustajana hallitukseen valittiin rehtori
Jukka Mönkkönen Itä-Suomen yliopistosta, joka
valittiin myös hallituksen puheenjohtajaksi.
Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Assi Lintula, KHT.

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY
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Organisaatio

Loppuvuoden 2020 näkymät

Toimitusjohtajana toimii Sanna Sianoja. Yhtiössä toimii keskimäärin 30 työntekijää asiakkuudet, vuokraus ja käyttäjäpalvelut, kampus- ja
konseptikehitys, myynti ja markkinointi, rakennuttaminen ja ylläpito sekä talous- ja hallintotoiminnoissa.

Taloudellinen kehitys loppuvuonna 2020 tulee
olemaan alkuvuoden ja suunnitellun kaltainen
ja panostukset sekä ylläpito- ja vuosikorjauksiin
että peruskorjauksiin jatkuvat vahvana. Yhtiön
uutta strategiaa tullaan työstämään yhdessä
hallituksen ja omistajien kanssa niin, että uusi
strategia olisi hallituksen käsittelyssä joulukuussa 2020.

Tarkastelujaksolla Asiakkuudet ja palvelut -liiketoimintayksikön johtaja irtisanoutui tehtävästään. Kesäkuussa yhtiössä käynnistettiin koko
organisaatiota koskevat yhteistoimintaneuvottelut organisaation toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.
Keväällä käynnistettiin yrityskulttuurin uudelleenmuotoilu koko henkilöstön kanssa. Kumppaniksi tähän projektiin valittiin yrityskulttuuriin erikoistunut Leidenschaft Oy.

Syvennämme edelleen yhteistyötämme asiakkaidemme kanssa ja erityisesti panostamme
yliopistojen kanssa käytäviin kampuskohtaisiin
kohdestrategiakeskusteluihin. Vahva yhteistyö
keskeisimpien palveluntuottajiemme suuntaan
jatkuu. Tällä varmistamme, että koko kumppaniverkosto toimii samaan suuntaan yhtiön
strategisten tavoitteiden kanssa.

Henkilöstön avainlukuja 1–6/2020:
Henkilöstö keskimäärin

30

Henkilöstö kauden lopussa

31

Henkilöstökulut, milj. €

1,4

Toiminnan riskit
Yhtiön operatiiviset riskit liittyvät pääosin kiinteistöjen omaisuusriskeihin, ylläpidon toimintoihin sekä perusparannus- ja uudishankkeiden
projektiriskeihin. Yhtiön rahoitusriskit liittyvät
pääosin korko- ja likviditeettiriskeihin. Näitä
hallitaan rahoituspolitiikan mukaisilla likviditeettireserveillä sekä korkosuojauksilla. Yhtiön
omaisuuden ja toiminnan vakuutusriskien
vakuuttajana toimii If Vahinkovakuutusyhtiö
Oy. Riskienhallinnan tilannetarkastelu tehdään
osana yhtiön operatiivista toimintaa vuosikellon mukaisesti ja raportoidaan yhtiön hallitukselle.

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY
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Konsernin tuloslaskelma
milj. €

1–6/2020

1–6/2019

2019

84,3

82,9

165,2

Liiketoiminnan muut tuotot

0,8

9,9

5,4

Henkilöstökulut

-1,4

-1,3

-2,6

Poistot ja arvonalentumiset

-30,7

-29,7

-60,0

Liiketoiminnan muut kulut

-27,7

-33,4

-61,8

-0,2

-0,1

-0,2

25,1

28,3

46,0

Rahoitustuotot ja -kulut

-6,7

-6,4

-13,1

Tuloverot

-3,7

-3,8

-5,8

Vähemmistön osuus

-0,0

-0,0

0,0

TILIKAUDEN TULOS

14,7

18,0

27,0

LIIKEVAIHTO

Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta (tappiosta)
LIIKEVOITTO

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY
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Konsernin tase
milj. €

1–6/2020

1–6/2019

2019

1,7

1,3

1,9

1321,9

1277,8

1307,4

5,8

6,1

6,0

1329,4

1285,2

1315,4

Pitkäaikaiset saamiset

0,0

2,7

0,0

Lyhytaikaiset saamiset

3,3

2,2

5,5

Rahat ja pankkisaamiset

38,5

19,4

14,2

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

41,9

24,3

19,7

1371,3

1309,5

1335,0

Osakepääoma

252,0

252,0

252,0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

269,1

269,1

269,1

Edellisten tilikausien voittovarat

77,7

69,6

69,6

Katsauskauden tulos

14,7

18,0

27,0

613,5

608,8

617,7

8,1

8,0

8,1

Pitkäaikainen vieras pääoma

723,0

648,9

645,5

Lyhytaikainen vieras pääoma

26,7

43,8

63,8

749,7

692,7

709,3

1371,3

1309,5

1335,0

Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä

VASTAAVAA YHTEENSÄ

Oma pääoma yhteensä
Vähemmistöosuudet

Vieras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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Emoyhtiön tuloslaskelma
milj. €

1–6/2020

1–6/2019

2019

83,9

82,5

164,5

Liiketoiminnan muut tuotot

0,8

9,9

5,4

Henkilöstökulut

-1,4

-1,3

-2,6

Poistot ja arvonalentumiset

-30,3

-29,3

-59,2

Liiketoiminnan muut kulut

-27,3

-33,0

-61,1

LIIKEVOITTO

25,6

28,7

46,9

Rahoitustuotot ja -kulut

-6,8

-6,4

-13,2

Tilinpäätössiirrot

4,9

3,5

4,3

Tuloverot

-4,6

-4,5

-6,7

19,1

21,3

31,2

LIIKEVAIHTO

TILIKAUDEN TULOS
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Emoyhtiön tase
milj. €

1–6/2020

1–6/2019

2019

1,8

1,6

2,1

1306,5

1261,5

1291,6

22,6

22,7

22,6

1330,9

1285,7

1316,3

Pitkäaikaiset saamiset

0,0

2,7

0,0

Lyhytaikaiset saamiset

3,3

2,2

5,4

Rahat ja pankkisaamiset

38,1

19,0

14,0

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

41,4

24,0

19,4

1372,3

1309,7

1335,7

Osakepääoma

252,0

252,0

252,0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

269,1

269,1

269,1

Edellisten tilikausien voittovarat

72,1

59,8

59,8

Katsauskauden tulos

19,1

21,3

31,2

612,3

602,2

612,1

Tilinpäätössiirtojen kertymä

13,5

19,2

18,5

Pitkäaikainen vieras pääoma

722,8

648,6

645,3

Lyhytaikainen vieras pääoma

23,7

39,7

59,9

746,5

688,3

705,2

1372,3

1309,7

1335,7

Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä

VASTAAVAA YHTEENSÄ

Oma pääoma yhteensä

Vieras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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