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• Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta ollen 
91,5 milj. euroa (87,5 milj. euroa). Myös 
tulos kasvoi ollen 19,6 milj. euroa  
(15,4 milj. euroa).

• Uutta vierasta pääomaa ei ole hankittu 
tammi-kesäkuun 2022 aikana.

• Yhtiön omavaraisuusaste 
raportointikaudella oli 47 %. 

• Investointihankkeita on valmistelu- 
ja suunnitteluvaiheessa 178 kpl ja 
investointivaiheessa 57 kpl. 

• Toteutuneita kustannuksia on 
investointivaiheen hankkeisiin sitoutunut 
kesäkuun loppuun mennessä 18 milj. euroa. 
Katsauskauden aikana investointeihin on 
sitoutunut yhteensä 16 milj. euroa.

• Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 
16.6.2022 ja siellä tehdyn päätöksen 
mukaisesti SYK yhtiönä päätti käyttää 
yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeutta 
Vaasan yliopiston Hemsö Suomi Oy:lle 
myymiin SYKin osakkeisiin.

• Yhtiön toteuttaman lunastuksen jälkeen 
omistajina ovat kahdeksan yliopistoa sekä 
Suomen valtio. Yhtiön hallussa on 38 593 
omaa osaketta (1,53 %).  

• Yhtiön osakkaat tekivät yksimielisen 
päätöksen osakassopimuksen 
päivittämisestä. SYK yhtiönä on 
osakassopimuksen osapuoli. 

• Varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.6.2022. 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka 
Mönkkönen ja varapuheenjohtajaksi Lauri 
Kajanoja. Hallituksen jäseniksi valittiin 
Mikko Ahola, Patrik Marjamaa, Pekka 
Riuttanen sekä Kalle-Antti Suominen.

• Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa 
osinkoa 7,32 euroa osakkeelta eli yhteensä 
18,2 miljoonaa euroa.

Yhteenveto
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Konserni* Emoyhtiö

1-6/2022 1-6/2021 2021 1-6/2022 1-6/2021 2021

Liikevaihto 91,5 87,5 176,2 91,1 87,1 175,3

Liikevoitto 30,0 26,7 49,6 30,3 27,4 50,3

Tilikauden tulos 19,6 15,4 23,8 22,2 20,9 30,8

Oma pääoma 644,3 649,8 658,2 651,6 652,9 662,8

Tase 1 388,7 1 405,8 1 410,5 1 389,4 1 406,2 1 410,9

Omavaraisuusaste % 47,0 46,8 47,2 47,0 46,8 47,3

Sijoitetun pääoman tuotto % 3,6 3,3 3,1 4,0 3,4 3,6

Oman pääoman tuotto % 6,0 4,7 3,6 6,1 4,9 3,7

Tunnuslukuja, milj. €

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

Katsauskauden tuloskehitys 

Suomen Yliopistokiinteistöt -konsernin liike-
vaihto ajanjaksolta 1.1.–30.6.2022 oli 91,5 milj. 
euroa (87,5 milj. euroa). Keskeisimpänä teki-
jänä liikevaihdon kasvulle oli tilaprojektien 
valmistumisen kautta vuokralaisten käyttöön 
luovutetut tilat ja niihin kohdistuvien vuokra-
sopimusten sekä vuokranmaksun käynnistymi-
nen. Rahoituskulut laskivat vertailukaudesta 
vuoden 2021 lopussa toteutetun rahoituksen 
uudelleenjärjestelyn myötä 5,3 milj. euroon  
(7,2 milj. euroa). Katsauskauden tulos kasvoi 
vertailukaudesta ollen 19,6 milj. euroa  
(15,4 milj. euroa). Yhtiön omavaraisuusaste pa-
rani vertailukaudesta ja toteutui tasolla 47,0 %. 
Toteumaan vaikuttivat yhtiökokouksen päätök-
sen mukaisesti maksetut osingot sekä yhtiön 
toteuttama osakkeiden lunastus.

Katsauskauden tuloskehitys toteutui suunnitel-
lun mukaisesti ilman merkittäviä poikkeamia.

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskau-
den lopussa noin 1,4 mrd. euroa.

Asiakkuudet ja vuokraus

Vuokrauksessa näkyi vielä alkuvuonna pan-
demiatilanteen tuoma epävarmuus tulevista 
tilatarpeista. Lappeenrannan Skinnarilan 
kampuksen vapaisiin toimitiloihin toteutettu 
markkinointikampanja osoitti, että monessa 
yrityksessä arvioidaan parasta aikaa tulevia 
tilatarpeita ja pandemiatilanteen väistyttyä ha-
lutaan tarkastella, millaiset tilat yritys tulevai-
suudessa tarvitsee.

Uusia toimitilavuokrasopimuksia solmittiin 
alkuvuonna 12 kappaletta käsittäen yhteensä 
3 500 m2 tilat. Tiloista noin 2 000 m2 sisältyy 
yliopistojen kanssa tehtyihin vuokrasopimuk-
siin (4 kpl). Alkuvuoden aikana on lisäksi käyty 
vuokralaisten kanssa neuvotteluja vuokrasopi-
musten vuokra-aikojen pidentämisestä ja ny-
kyisten tilojen korvaamisesta uusilla isommilla 
tiloilla toiminnan kasvaessa.

Voimassa olevia vuokrasopimuksia oli yhteensä 
409 kappaletta ja kesäkuun lopun vuokrausaste  
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oli 94,7 %. Sopimusten keskivuokra oli 14,4 €/
htm2/kk (30.6.2022). Vuokrausaste toteutui hie-
man tavoitetta, 95 %, alhaisempana. 

Yhtiön vuokrattava huoneistoala on yhteensä 
1,05 milj. m2. Kesäkuun lopussa yhtiön omista-
mista tiloista 55 476 htm2 oli vapaana, joista  
12 % on suoraan vuokrattavissa. Vapaina ole-
vista tiloista 54 % edellyttää peruskorjaustason 
korjaustoimenpiteitä ennen tilojen käyttöön-
ottoa. Vuokrattavissa olevaa tilaa on pääosin 
Lappeenrannan kampuksella Skinnarilassa 
sekä Tampereella Hervannan kampuksen Tieto-
talossa ja Kampusareenalla.

Suurin vuokralaisryhmä on osakasyliopistot, 
joiden sopimusten vuotuinen arvo on 87 pro-
senttia kokonaisliikevaihdosta. Osakasyliopisto-
jen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä tiloihin 
ja kampuksiin liittyen läpi vuoden. Alkuvuonna 
kampuksilla näkyi edelleen pandemian muka-
naan tuoma etäaika tilojen pienempinä käyt-
töasteina. Loppukeväällä näkyi yhä enenevässä 
määrin kampuksilla aktiivisempaa toimintaa 
sekä tilojen laajamittaisempaa käyttöä. Usean 

yliopiston kanssa on alkuvuoden aikana käyty 
tiivistä keskustelua siitä, mikä on ns. uusi nor-
maali, mihin palataan mahdollisesti jo tulevana 
syksynä. Tätä kartoittamaan SYK tilasi Tam-
pereen yliopistolta ‘Työ ja oppimisympäristöt 
pandemian jälkeen’ -tutkimushankkeen, missä 
kartoitetaan laajalti kansainvälisiä näkökulmia 
yliopistojen tilankäytön tulevaisuuteen sekä tu-
levaisuuden näkymiä tutkimus- ja oppimisym-
päristöihin. Hanke toteutetaan kuluvan vuoden 
aikana.

Osakasyliopistojen tiloista vastaaville pidettiin 
kevään aikana yksi Yhteinen vuosi -tilaisuus 
Teamsin välityksellä ja toinen yhteinen tilai-
suus asiakkuuspäivien merkeissä Tampereella. 
Osakasyliopistojen edustajille suunnatut Yhtei-
nen vuosi -tilaisuudet tarjoavat oivan mahdol-
lisuuden ajankohtaisten asioiden jakamiseen 
sekä verkostoitumiseen, yhteiskehittämiseen ja 
kuulumisten vaihtoon. Tampereella järjestet-
tiin kesäkuussa yhteinen tilaisuus Hervannan 
kampuksella toimiville yrityksille. Tilaisuuden 
pääteemana olivat kampuksen ajankohtaiset 
asiat.

1-6/2022 1-6/2021

Liikevaihto / vuokrattava huoneistoala, €/htm2/kk 14,46 13,69

Vuokrasopimusten (toimitilat) keskipituus vuosina   8,05 8,30

Vuokrattava huoneistoala, milj. htm2 1,05 1,06

Vuokrausaste raportointikauden lopussa, % 94,7 94,2

Vuokrauksen avainlukuja: 
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Käyttäjä Suunnittelussa Käynnissä Valmis Yhteensä

Turun yliopisto 43 332 499 10 465 695 3 305 834 57 104 028

Tampereen yliopisto 47 458 423 3 737 379 38 962 51 234 764

Jyväskylän yliopisto 37 234 900 529 305 35 000 37 799 205

Muu 29 251 000 7 940 493 65 000 37 256 493

Oulun yliopisto 16 787 183 707 700 151 320 17 646 203

Itä-Suomen yliopisto 3 009 140 1 054 764 3 194 4 067 098

Lapin yliopisto - 535 500 - 535 500

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto 187 450 116 002 13 350 316 802

Åbo Akademi 48 000 - - 48 000

YHTEENSÄ 177 308 595 25 086 838 3 612 660 206 008 093
 

Investointien tilanne vaiheittain 6/2022, €:

Rakennuttaminen

Yhtiöllä on investointihankkeita valmistelu- ja 
suunnitteluvaiheessa 178 kpl (202 milj. euroa) 
ja investointivaiheessa 57 kpl (25 milj. euroa). 
Toteutuneita kustannuksia on investointivai-
heen hankkeisiin sitoutunut kesäkuun loppuun 
mennessä 18 milj. euroa. Katsauskauden aikana 
investointeihin on sitoutunut yhteensä 16 milj. 
euroa.

Alkuvuodesta valmistuneita merkittävimpiä 
hankkeita on ollut Turun yliopiston Medisiina 
A-, B- ja C-osien peruskorjaus.

Käynnissä olevia merkittävimpiä hankkeita 
ovat Turun yliopiston Arcanumin peruskorjauk-
sen 2-vaihe, Tampereen yliopiston Rakennusta-
lon L-siiven peruskorjaus sekä Hämeenlinnan 
kaupungille vuokrattujen Seminaarin koulun 
D- ja B-osan peruskorjaukset.

Kiinteistöomaisuuden kehitys ja 
kiinteistökohteen johtaminen

Kiinteistösalkun kehittämistä on jatkettu 
vuosisuunnitelman mukaisesti ja toiminnan 
keskiössä ovat olleet kohteet, joiden käytöstä 
yliopisto on luopunut tai joiden käyttötarkoitus 
on yhdessä yliopiston kanssa todettu muuhun 
kuin suoraan yliopiston toimintaan liittyväksi.

SYK on katsauskauden aikana myynyt omistus-
osuutensa (37 %) Linnanmaan liikuntahallista 
Oulussa Oulun kaupungille. Oulun kaupunki on 
jo aiemmin omistanut muun osuuden raken-
nuksesta ja omistaa kiinteistön, jolla rakennus 
sijaitsee.

Ylläpito ja palvelut

Ylläpidossa on edetty toimintasuunnitelman 
mukaisesti. Palvelutuotannon kilpailutukset 
järjestettiin Hämeenlinnan ja Vaasan osalta, 
ja uudet palvelusopimukset astuvat voimaan 
1.8.2022. Huoltokirjaohjelmiston vaihtamisesta 
BEMistä Granlund Manageriin tehtiin päätös 
ja järjestelmän määrittelyt on käynnistetty. Jär-
jestelmän varsinainen käyttöönotto tapahtuu 
vaiheittain Q1/2023 aikana. Kestävää kehitystä 
edistettiin mm. jatkamalla tarpeenmukaisen 
ylläpitomallin kehittämistä. Joidenkin ylläpito-
hankkeiden kohdalla on ollut yleisestä maail-
mantilanteesta aiheutuneita saatavuushaasteita, 
jotka ovat viivästyttäneet teknisiä laitteita sisäl-
täviä ylläpitohankkeita. Myös laitehinnat ovat 
nousseet merkittävästi budjetoidusta tasosta.
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Vastuullisuus  
SYKin hallitus vahvisti keväällä 2022 yhtiön 
vastuullisuuspolitiikan, jossa määritellään 
SYKin vastuullisuuden tärkeimmät teemat kol-
mesta näkökulmasta: ekologinen, sosiaalinen 
ja taloudellinen vastuullisuus. Lisäksi jokaiselle  
teemalle on määritelty mittarit ja tavoitteet 
sekä toimintaa ohjaavat periaatteet. Vastuul-
lisuuden toteutumista on kuvattu tarkemmin 
huhtikuussa 2022 julkaistussa vastuullisuus- 
raportissa. 

Yhtiö on alkuvuoden aikana toteuttanut kol-
mannen päästökompensointinsa toiminnas-
taan vielä aiheutuville päästöille, ja näin ollen 
kuluva vuosi on yhtiön kolmas hiilineutraali 
vuosi. Kompensointi kohdistettiin Perussa, 
Nepalissa, Bulgariassa ja Suomessa toteuttaviin 
hankkeisiin, joiden ilmakehästä hiiltä vähentä-
vä vaikutus on yhteensä yli 29 609 tonnia CO2e. 
Kompensointihankkeet valittiin 23.3.2022  
pidetyssä Hiilineutraalit yliopistokampukset 
-tilaisuudessa yhdessä sidosryhmien kanssa. 

Katsauskauden aikana rakennushankkeille 
saatiin yksi uusi BREEAM-vastuullisuusserti-
fikaatti: Turussa sijaitseva Aurum sai arvosa-
nan Excellent erinomaisilla pisteillä 75,2 %. 
Olemassa olevien rakennusten BREEAM In-Use 
-sertifikaatteja saatiin katsauskauden aikana 
kahdeksan kappaletta. Turussa sertifikaatin 
saivat Normaalikoulun, Agoran, Quantumin, 
Dentalian ja Naturan rakennukset. Kuopiossa 
sertifikaatti myönnettiin Snellmanialle sekä 
Mediteknia&Medistudialle. Lisäksi Rovaniemen 
Taiteiden tiedekunnan rakennus sai BREEAM 
in-Use sertifikaatin. Helmikuussa saatujen serti-
fikaattien arvosanoista seitsemän oli Very Good 
ja yksi Excellent pisteiden asettuessa välille 
58,2–73,3 %. 

 
Viestintä 
SYK on ajanjaksolla 1.1.–30.6.2022 esiintynyt 
mediassa 157 kertaa. Näistä osumista verkossa 
on toteutunut 101 artikkelia ja painetussa  
lehdistössä 56 artikkelia. SYKin medianäkyvyy-
den lukijoita on kokonaisuudessaan ollut  
8 476 875 kpl. Mediassa käsiteltyjä aiheita ovat 
olleet mm. Oulun yliopiston keskustakampus-
hanke, Oulun Linnanmaan kampus, Turun 
Dentalian hammaslääketieteen opetuksen 
siirto, Turun Aurumin ympäristömyönteisyys, 
Rauman Seminaarinmäen kiinteistö- ja tontti-
kaupat, Turun Medisiina A–C:n avajaiset sekä 
Vaasan yliopiston myymät osakkeet.

Sisäistä ja ulkoista viestintää on kehitetty 
aktiivisesti. SYKin hallitus hyväksyi päivitetyn 
viestintästrategian kokouksessaan 2.6.2022. 
Toiselle vuosipuoliskolle laadittiin strategian to-
teutumista tukeva viestintäsuunnitelma, jonka 
tarkoituksena on pitää etenkin SYKin ulkoinen 
viestintä selkeänä ja yhdenmukaisena. 

Ylläpidon avainlukuja:
1–6/2022 1–6/2021

Ylläpitokulut keskim. €/m2/kk 3,99 4,13

Ylläpitokorjaukset, milj. € 2,1 2,4

Kulutukset ed. 12 kk 6/2022 6/2021

Sääkorjattu lämpö, kWh/brm2 140,1 146,5

Sähkö, kWh/brm2 101,7 103,5

Vesi, dm3/brm2 236,3 182,0
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Tutkimus-, kehitys- ja  
innovaatiotoiminta 

SYKin TKI-toiminnan rakennetta tarkennettiin 
alkuvuodesta ja TKI-toiminnan keskipisteenä 
ovat yhtiön  strategian toteuttamista tukevat 
hankkeet. TKI-toiminta muodostuu osallistumi-
sesta SYKin ulkopuolella toteutettaviin, useita 
tahoja koskettaviin projekteihin. Osallistumisen 
lähtökohtana on, että sitä kautta saadaan näky-
mä kiinteistöalalla käynnissä oleviin hankkei-
siin ja eri toimijoiden projekteihin. TKI-toiminta 
sisältää sekä TKI- että demohankkeita.

TKI-hankkeissa keskitytään kahteen strategia-
kauden tavoitteiden toteutumisen kannalta 
keskeiseen kokonaisuuteen; tilan käytön muu-
tokset kampuksilla ja SYKin kyky reagoida 
muutokseen sekä hiilineutraalit kampukset 
2030 -tiekartan toteuttaminen.

Demohankkeita käynnistettiin seurantajaksolla 
neljällä paikkakunnalla: Joensuussa, Rova-
niemellä, Oulussa ja Raumalla. Joensuun demo 
liittyy domeihin eli 3D-sisällön tuottamiseen ja 
näyttämiseen kupolimaisen rakenteen avulla. 
Rovaniemen Harjoittelukoululla luodaan digi-
taalista ekosysteemiä perinteiseen luokkaym-
päristöön. Oulussa rakennetaan hybridiajan 
kollaboraatiokuutioita sekä Linnanmaan että 
Kontinkankaan kampuksille. Rauman Normaa-
likoululla tehdään oppimaisemaa vähäisellä 
käytöllä olevalle tilalle eli kohteen tilava par-
veke katetaan ja kalustetaan, jotta sitä voisi 
käyttää opettamiseen.

Rahoitus

Vuosisuunnitelman mukaisesti uutta vierasta 
pääomaa ei ole hankittu vuoden 2022 aikana. 
SYK on suunnitelman mukaisesti lyhentänyt 
Pohjoismaiden investointipankin lainaa.

 
Yhtiökokous ja hallinto

Osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 
Lauri Kajanoja valittiin hallituksen varapu-
heenjohtajaksi 1.2.2022 alkaen Sami Yläoutisen 
erottua hallituksesta 31.12.2021.

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 16.6.2022 
etäyhteyksin Tampereelta käsin. Kokouksessa 
tehdyn päätöksen mukaisesti SYK yhtiönä päät-
ti käyttää yhtiöjärjestyksen mukaista lunastus-
oikeutta Vaasan yliopiston Hemsö Suomi Oy:lle 
myymiin SYKin osakkeisiin. Yhtiön hallussa on 
lunastuksen jälkeen 38 593 omaa osaketta.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 
28.6.2022 hybridikokouksena Tampereelta 
käsin. Kokouksessa käsiteltiin varsinaiselle 
yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksessä määritellyt 
asiat sekä osakassopimuksen mukaisesti inves-
toinnin periaatepäätös Jyväskylän Yliopiston 
toimintaa tukevasta Ylistönrinteen hankeko-
konaisuudesta sekä merkittiin tiedoksi yhtiön 
investointiohjelma (PTS 10v.). 

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen 
esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 7,32 euroa 
osakkeelta eli yhteensä 18,2 miljoonaa euroa.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden halli-
tuksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Rahoituksen avainlukuja 1–6/2022:

Lainamäärä, milj. € 709,8

Laina-aika, vuotta (keskimäärin) 7,3

Rahoituksen keskikorko, % 1,3

Korkosidonnaisuusaika, vuotta 4,5

Korkojen suojausaste, % 83

Koronmaksukyky (interest coverage ratio) 12,2

Yhtiön likviditeetti 30.6.2022, milj. € 47,1
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Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin seuraa-
vat henkilöt jatkamaan hallituksessa:

• hallituksen puheenjohtaja,  
Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto, 
rehtori

• hallituksen varapuheenjohtaja,  
Lauri Kajanoja, valtiovarainministeriö, 
talouspolitiikan koordinaattori

• Patrik Marjamaa, Tampereen yliopisto, 
talousjohtaja

• Pekka Riuttanen, Oulun yliopisto, talous-
johtaja

Uusina edustajina hallitukseen valittiin talous-
johtaja Mikko Ahola Senaatti-kiinteistöistä 
sekä vararehtori Kalle-Antti Suominen Turun 
yliopistosta. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG 
Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Assi 
Lintula, KHT.

SYKin osakassopimus päivitettiin osakkeen-
omistajien 16.6.2022 tekemällä yksimielisellä 
päätöksellä.

 

Henkilöstö
Yhtiön henkilöstömäärä oli ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla keskimäärin 40 kokoaikaista 
työntekijää. Tarkastelukauden lopussa henki-
löstön määrä oli 41.

Yhtiö tarkensi organisaatiorakennettaan 
1.3.2022 alkaen ja uudeksi johtoryhmän jä-
seneksi nimitettiin Taro Malinen vastuualu-
eenaan rakennuttaminen. Aki Havian vas-
tuualuetta päivitettiin ja muutoksen jälkeen 
hän vastaa kiinteistöomaisuuden kehityksestä 
ja kiinteistökohteen johtamisesta. Muut johto-
ryhmän jäsenet ovat Jessica Örn vastuualuee-
naan asiakkuudet ja vuokraus sekä toimitusjoh-
taja Sanna Sianoja. 

Yksi strategiakaudelle valituista mittareista on 
Siqni-kysely, jolla tutkitaan henkilöstölle mer-
kityksellisten asioiden toteutumista. Kevään 

kyselyssä vastausaktiivisuus toteutui 100 % ja 
Siqni-indeksi nousi yli 80, mikä kertoo tutkitusti 
kovatasoisesta työntekijäkokemuksesta.

Keväällä yhtiön esihenkilöt aloittivat yhteisen 
SYKin johtamisen polku -valmennuksen, jonka 
tarkoituksena on varmistaa erinomainen ja 
tasavertainen johtamispalvelu kaikille SYKin 
työntekijöille. Valmennus jatkuu eri teemoin 
ainakin vuoden 2023 loppuun asti.

Strategian toteutumisen varmistamiseksi käyn-
nistynyt Paras KampusKumppani -valmennus 
jatkui keväällä ja kokonaisuuden aiheena oli 
osaamisen kehittyminen selkeän ja laadukkaan 
asiakaspalvelun tuottamiseksi. 

Henkilöstön kesäpäivä toteutettiin kesäkuussa 
Turussa, jolloin työstettiin yhdessä SYKin liike-
toimintaprosesseja ja tutustuttiin Turun kam-
pusalueeseen kisailun merkeissä.

 

 
Riskien hallinta

Yhtiön avainriskeiksi on tunnistettu SYKin 
omistajuuteen, kiinteistöjen arvonmuutokseen, 
tyhjenevien tilojen jälleenvuokraukseen, raken-
nuksien tekniseen kuntoon ja sisäolosuhteiden 
heikentymiseen, merkittävän investoinnin tai 
korjaustoimenpiteen taloudelliseen epäonnis-
tumiseen, rahoitukseen sekä yhtiön avainhen-
kilöihin liittyvät riskit. Yhtiön omaisuuden ja 
toiminnan operatiivisia riskejä minimoidaan 
vakuutusten kautta ja yhtiön vakuuttajana 
toimii IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Riskien 
hallinnan tilannetarkastelu tehdään osana 
yhtiön operatiivista toimintaa säännöllisesti ja 
avainriskit katselmoidaan yhtiön hallituksessa 
vuosittain. 

Henkilöstön avainlukuja:
1–6/2022 1–6/2021

Henkilöstö keskimäärin 40 32

Henkilöstö kauden lopussa 41 42

Henkilöstökulut, milj. € 1,6 1,4
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Operatiivisiin riskeihin on nostettu uusia 
tarkasteluaiheita Venäjän Ukrainaan kohdis-
tuvien sotatoimien johdosta. Kampuskohtaiset 
varautumistoimet, väestönsuojatilojen käyt-
töönottosuunnitelmat sekä sodan kustannusvai-
kutukset ja vaikutukset toimitusketjuihin ovat 
selvityksessä ja seurannassa. 

Loppuvuoden 2022 näkymät
Tilojen käytön osalta ennakoidaan syksyn 
aikana palattavan kahden koronavuoden jäl-
keen lähemmäs aikaisempaa normaalia. Yhtiö 
toki tunnistaa useammalla osakasyliopistolla 
käynnissä olevat tilastrategiaprosessit ja nii-
den perusteella tilan käyttöön tulevaisuudessa 
ennakoitavat muutokset. Tulevia muutoksia ja 
niiden riittävän aikaista ennakointia toteute-
taan säännöllisellä vuorovaikutuksella kunkin 
osakasyliopiston kanssa. Tätä keskustelua 
tukevat osaltaan myös syksyn yliopistokohtaiset 
tila- ja kampusstrategiakeskustelut. 

Osavuosikatsauksen laadintahetkellä SYKin lii-
ketoiminnan ennustetaan kuitenkin toteutuvan 
operatiivisen toiminnan ja taloudellisen tulok-
sen osalta suunnitellun mukaisena. Käynnissä 
olevat hankkeet etenevät Hämeenlinnan han-
ketta lukuun ottamatta aikataulussa ja hankkei-
den valmistuessa tilojen luovutukset käyttäjille 
ja vuokranmaksun käynnistyminen näyttävät 
toteutuvan ennakoidusti. 

Yliopistokäytöstä vapautuneiden tilojen vuokra-
ustoimenpiteet ja vuokrausastetavoitteen,  
95 %, saavuttaminen on edelleen yksi keskei-
simmistä tavoitteista. Vapaana tai yliopistokäy-
töstä vapautumassa olevien kohteiden kehitys- 
ja myyntitoimenpiteiden toteutus jatkuu myös 
aktiivisena ja osana kiinteistösalkun hallinnan 
toimenpiteitä.

Venäjän käynnistämän sodan vaikutusten 
seurantaa ja vaikutusten minimoinnin hallin-
taa jatketaan. Energian toimituksissa tuleviin 
mahdollisiin katkoksiin liittyvää riskiä pyritään 
vähentämään organisaation käytössä olevilla 
keinoilla. 
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Tuloslaskelma ja tase

Konsernin tuloslaskelma

Milj. € 1–6/2022 1–6/2021 2021

Liikevaihto 91,5 87,5 176,2

Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,2 1,6

Henkilöstökulut -1,6 -1,4 -3,2

Poistot ja arvonalennukset -34,7 -32,9 -70,4

Liiketoiminnan muut kulut -25,5 -26,6 -54,6

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0 0,0

Liikevoitto 30,0 26,7 49,6

Rahoitustuotot ja -kulut -5,3 -7,2 -19,8

Tuloverot -5,0 -4,1 -6,0

Vähemmistöosuudet -0,0 -0,0 -0,0

TILIKAUDEN TULOS 19,6 15,4 23,8
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Konsernin tase

Milj. € 1–6/2022 1–6/2021 2021

Aineettomat hyödykkeet 0,4 0,5 0,4

Aineelliset hyödykkeet 1 341,2 1 368,7 1 359,0

Sijoitukset 2,0 2,0 2,0

Pysyvät vastaavat yhteensä 1 343,6 1 371,2 1 361,4

Pitkäaikaiset saamiset 0,0 0,0 0,0

Lyhytaikaiset saamiset 0,2 2,0 0,9

Rahoitusarvopaperit 9,8 0,0 10,0

Rahat ja pankkisaamiset 35,0 32,7 38,2

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 45,1 34,6 49,1

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 388,7 1 405,8 1 410,5

Osakepääoma 252,0 252,0 252,0

Arvonkorotusrahasto 25,5 25,5 25,5

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 269,1 269,1 269,1

Edellisten tilikausien tulos 78,2 87,8 87,8

Tilikauden tulos 19,6 15,4 23,8

Oma pääoma yhteensä 644,3 649,8 658,2

Vähemmistöosuudet 8,1 8,0 8,0

Pitkäaikainen vieras pääoma 713,3 720,1 713,2

Lyhytaikainen vieras pääoma 22,9 28,0 31,1

Vieras pääoma yhteensä 736,3 748,0 744,3

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 388,7 1 405,8 1 410,5
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Emoyhtiön tuloslaskelma

Milj. € 1–6/2022 1–6/2021 2021

Liikevaihto 91,1 87,1 175,3

Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,2 1,6

Henkilöstökulut -1,6 -1,4 -3,2

Poistot ja arvonalennukset -34,3 -32,2 -69,6

Liiketoiminnan muut kulut -25,1 -26,3 -53,8

Liikevoitto 30,3 27,4 50,3

Rahoitustuotot ja -kulut -5,3 -7,3 -19,8

Tilinpäätössiirrot 2,8 6,0 7,9

Tuloverot -5,6 -5,3 -7,6

TILIKAUDEN TULOS 22,2 20,9 30,8
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Emoyhtiön tase

Milj. € 1–6/2022 1–6/2021 2021

Aineettomat hyödykkeet 0,3 0,5 0,4

Aineelliset hyödykkeet 1 327,5 1 354,5 1 344,9

Sijoitukset 16,7 16,7 16,7

Pysyvät vastaavat yhteensä 1 344,5 1 371,8 1 362,0

Pitkäaikaiset saamiset 0,0 0,0 0,0

Lyhytaikaiset saamiset 0,2 1,9 0,8

Rahoitusarvopaperit 9,8 0,0 10,0

Rahat ja pankkisaamiset 34,8 32,5 38,1

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 44,9 34,4 48,9

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 389,4 1 406,2 1 410,9

Osakepääoma 252,0 252,0 252,0

Arvonkorotusrahasto 25,5 25,5 25,5

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 269,1 269,1 269,1

Edellisten tilikausien tulos 82,8 85,5 85,5

Tilikauden tulos 22,2 20,9 30,8

Oma pääoma yhteensä 651,6 652,9 662,8

Tilinpäätössiirtojen kertymä 2,4 7,1 5,2

Pitkäaikainen vieras pääoma 713,2 719,9 713,1

Lyhytaikainen vieras pääoma 22,2 26,3 29,8

Vieras pääoma yhteensä 735,4 746,2 742,8

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 389,4 1 406,2 1 410,9


