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Vastuullinen varallisuudenhoitaja 
 
HYY Yhtymä toteuttaa taloudellista vastuullisuutta toimiessaan Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunnan varallisuudenhoitajana. Varallisuusarvojen pitkäjänteinen 
kehittäminen edellyttää investointeja ja aktiivista omistajuutta. HYY Yhtymä toimii 
aktiivisesti vastuullisen sijoittamisen edistämisessä. 
 
Ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitseminen niin oman toiminnan osalta kuin 
vaikuttamalla ympäröivään yhteiskuntaan on lähtökohta HYY Yhtymän 
ympäristövastuullisuuden tekojen toteuttamiselle. HYY Yhtymässä edistetään 
rakentamisessa ja remontoinnissa ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja 
energiatehokkuutta. Yhtymän kaikissa hankinnoissa yhtenä kriteerinä ovat 
ympäristövaikutukset ja toiminnassa pyritään minimoimaan aiheutetun jätteen määrä 
sekä kierrättämään mahdollisimman paljon. 
 
HYY Yhtymä toteuttaa sosiaalista vastuutaan kuuntelemalla asiakkaitaan sekä 
kehittämällä toimintaansa heidän toiveensa huomioiden. Yhtymässä edistetään 
henkilöstön yhdenvertaisuutta HYY Yhtymän yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvosuunnitelmassa linjatulla tavalla ja osallistetaan työntekijöitä toiminnan 
suunnitteluun. Yhtymässä tehdään yhteistyötä vastuullisesti toimivien kumppaneiden ja 
alihankkijoiden kanssa.  
 
Kulttuurista vastuuta HYY Yhtymässä toteutetaan voitonjakona HYYlle 
mahdollistamaan monipuolista ylioppilaskulttuuria ja edunvalvontaa. HYY Yhtymä 
huolehtii ylioppilaskunnan kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista ja niiden 
kiinteistä taideteoksista sekä toteuttaa rakennus- ja korjaushankkeet 
kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti laadukkaasti.  Suomalaisen ruokakulttuurin 
edistäminen on osa yhtymän toteuttamaa kulttuurista vastuullisuutta. 
 
 
Vastuullisen toiminnan edistäminen vuonna 2017 
 
 
HYY Yhtymä 
 

• HYY Yhtymän strategiassa ilmastonmuutoksen hillitseminen on nostettu 
tärkeäksi teemaksi. Tämä lähtökohtana Yhtymä toteutti vuonna 2017 
varainhoitomandaatin kilpailutuksen, jossa ensimmäistä kertaa kiinnitettiin 
erityistä huomiota fossiilisten polttoaineiden arvoketjuun. 
 
HYY Yhtymän uudeksi kumppaniksi valikoitui eQ Varainhoito Oy, jonka 
tarjoaman 100 % osakemarkkinoille sijoittuvan salkun keskiöstä on rajattu pois 
fossiilisten polttoaineiden tuotanto, jalostus ja jakelu sekä fossiilisilla 
polttoaineilla tapahtuva energiantuotanto. 

 
• Osana vastuullista liiketoimintaansa HYY Yhtymä sijoitti vuonna 2017 

hyönteisten viljelyyn keskittyvään EntoCube Oy:hyn, jonka sijoituskierroksen 
pääsijoittajaksi tuli HYY Yhtymä. Sijoitus oli jatkoa vuonna 2016 käynnistyneelle 
HYY Yhtymän arvojohdetulle venture-ohjelmalle. 
 



3 (7) 
 

 

Yhteistyön myötä HYY Yhtymä tuo ensimmäisenä Suomessa hyönteisruuan 
osaksi suurtalousravintolatarjontaansa, ensimmäiset sirkkoja sisältävät tuotteet 
tarjoiltiin UniCafessa tammikuussa 2018. 
 
Hyönteisruokatuotteiden käyttöönotto HYY Yhtymän UniCafe-ravintoloissa on 
jatkumon Yhtymän pitkään harjoittamalle vastuulliselle liiketoiminnalle. HYY 
Yhtymä on aktiivisesti etsinyt tapoja tuoda kestävät ruokatottumukset ja fiksut 
valinnat osaksi ravintolatoimintaa. 
 

• HYY Yhtymä läksi vuonna 2016 osakkaaksi ResQ Club Oy:hyn, ravintoloiden 
hävikkiruokaa välittävään verkkopalveluyritykseen.. Ravintolasektoria 
ympäristöllisesti kestävämpään suuntaan auttava ResQ Club sopii HYY 
Yhtymän vastuullista liiketoimintaa suosivaan sijoitusstrategiaan. 
 
HYY Yhtymän ravintolatoiminnalle ruokahävikin vähentäminen on ollut tärkeä 
osa ympäristöjärjestelmää jo vuosia. Vuonna 2017 yhteistyötä ResQ- palvelun 
kanssa laajennettiin koskemaan WELL Kaisa-taloa, WELL Ylioppilasaukiota, 
WELL Terkkoa ja UniCafe Koronaa, Physicumia sekä Porthaniaa. Yhteistyö on 
luonnollinen jatkumo ruokahävikin torjuntakeinojen moninaistamisessa ja tukee 
molempien osapuolten vastuullista tapaa toimia ympäristömme hyväksi. 
 

• Vuonna 2017 HYY Yhtymä osallistui Energiansäästöviikkoon, Earth Hour-
tapahtumaan ja Reilun Kaupan viikolle. 
 

• HYY Yhtymä toteuttaa vuosittain vastuullisuuskilpailun. Palkinto annetaan 
henkilökunnan tai omistajayhteisön edustajalle, joka on esittänyt vastuullista 
liiketoimintaa kehittävän idean. Palkinnon myöntämisestä päättää 
hallintoneuvosto.  
 
Palkinto jaettiin vuonna 2017 kahden ehdotuksen kesken; UniCafen 
maustepöytien konseptoinnin Reilun kaupan ja luomutuotteiden avulla sekä 
hyönteisten käyttämisestä HYY Yhtymän ravintolatoiminnassa. 
 

• HYY Yhtymän toimisto on ollut WWF:n Green Office -toimisto vuodesta 2005 
lähtien. Ympäristöjärjestelmän tavoite on ekologisen jalanjäljen pienentäminen 
ja kestävien kulutustapojen edistäminen.  
 
Seurasimme vuonna 2017 mm. sähkönkulutuksen kehitystä ja tulostusmääriä, 
kompensoimme työmatkoihin käytetyt lentokilometrit ja käyttämämme sähkö on 
biopolttoaineilla tuotettua EKOenergiaa. Henkilöstölle tehtiin vuosittainen kysely 
WWF:n kulutustapamittari, jolla seurataan ympäristötietoisuuden tasoa.  
 

• HYY Yhtymä kierrätti 23 kannettavaa tietokonetta Kaikille kone-kampanjaan. 
Kampanjan kautta käytetyt tietokoneet jaettiin lapsille ja nuorille tarkoituksena 
varmistaa, ettei kenenkään opiskelu jäisi kiinni siitä, onko hänellä 
mahdollisuutta hankkia omaa tietokonetta ja joutua eriarvoiseen asemaan 
perheen taloudellisen tilanteen takia. 
 

• HYY Yhtymän henkilöstölle järjestetyssä sisäisessä kilpailussa valittiin vuoden 
2017 esihenkilöksi Liisa Kuikka ja vuoden positiivisemmaksi työkaveriksi 
UniCafe-opiskelijaravintoloiden kassatyöntekijä Bakatsis Paraskevas. 
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HYY Kiinteistöt  
  

• HYY Kiinteistöt on ollut vuodesta 2013 lähtien mukana vapaaehtoisessa 
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksessa. Vuoden 2016 päättyneellä 
sopimuskaudella HYY Kiinteistöt on saavuttanut energiansäästötavoitteensa 
etuajassa, tavoitteet saavutettiin 1,7 kertaisesti. 
 
Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja 
ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä. 
Vapaaehtoiset sopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa 
täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. 
 
Uusi energiatehokkuussopimuskausi alkoi vuonna 2017 ja HYY Kiinteistöt on 
ilmoittautunut mukaan ensimmäisten joukossa. Uudelle 
energiatehokkuussopimuskaudelle tavoite on säästää energiaa 1142 MWh 
vuoteen 2025 mennessä.  
 
Vuonna 2017 HYY Kiiinteistöt toteutti energiatehokkuutta edistäviä LED-valaisin 
investointeja Uudella Ylioppilastalolla, Kaivotalossa, Heleconissa ja Domuksen 
opiskelija-asunnoissa. Toimenpiteiden energian säästö vuodessa on 154 MWh.  
 
 

• Kiinteistöissä käytetään ekologista Metsävoima-sähköä, kuten myös Hostel 
Domus Academicassa, UniCafe Ylioppilasaukiolla ja HYY Yhtymän toimistolla.  
 
Metsävoima on Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa biopolttoaineilla 
tuotettua EKOenergiaa. Metsävoima on tuotettu 100 % puuteollisuudessa 
sivutuotteena syntyvästä kuoresta, hakkeesta ja purusta, eikä sen tuottaminen 
lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta.  
  
Valitsemalla Metsävoima-sähkön HYY Kiinteistöt haluaa edistää uudistuvien 
energialähteiden käyttöä ja osaltaan vaikuttaa monipuolistamaan suomalaisen 
energiatuotannon rakennetta. 
 

 
Hostel Domus Academica 
 

• Palvelun tuottamisesta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt Hostel Domus 
Academica kompensoi vuonna 2017 Nordic Offjetin kautta. Päästövähenemät 
ovat WWF:n tukeman Gold Standardin sertifioimia ja syntyneet 
tuulivoimahankkeesta Kiinassa. Päästökompensointirahoituksen varassa oleva 
hanke korvaa fossiilisilla polttoaineilla toimivaa energiantuotantoa ja vähentää 
globaaleja kasvihuonepäästöjä. 
 

• Hostel Domus Academica on Suomen ensimmäinen Luonto-Liiton suosittelema 
ekohostelli. 
 
Luonto-Liitto ja Suomen Hostellijärjestö ottivat vuonna 2016 käyttöön 
ympäristöystävällisen hostellin ekokriteeristön. Kriteeristössä huomioidaan 
muun muassa kierrätys, luomu- ja kasvisruuan saatavuus, energian ja veden 
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säästäminen, ekoenergian käyttö sekä ympäristötiedon levittäminen hostellin 
asiakkaille. 

 
• Lisäksi Hostel Domus Academicalle on myönnetty ainoana Suomessa ja 

neljäntenä hostellina maailmassa kansainvälisen hostellijärjestön (Hostelling 
International) laatumerkintä, HI-Quality & Sustainability. 
 
Sertifikaatin myöntämiseksi hostellin tulee täyttää laajat laatustandardit ja 
kriteeristö, johon kuuluu veden- ja energiankulutuksen vähentäminen, 
henkilökunnan perehdytys ympäristötehokkaaseen toimintaan, jätehuollon 
seuranta ja kierrätyksen tehokkuus.  

 
 
HYY Ravintolatoiminta 
  

• WELL –kahvilaketjua laajennettiin vuonna 2017 käsittämään kolme kahvilaa. 
WELL-kahviloiden valikoiman perustana ovat vegaaniset ja kasvispohjaiset 
tuotteet. WELL-nimen taustalla on vahva wellness-ajattelu; terveellistä ja 
tuoretta kasvisruokaa, luomua ja lähiruokaa. 
 

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

o Maitomme tulee suomalaisilta tiloilta. UniCafe-ravintoloissa käytämme 
lounaan yhteydessä suomalaista luomumaitoa. 

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

siipikarjanlihaa 
o Lounaslistoillamme liha on yli 99 % suomalaista ja 100 % tuoteturvallista  
o UniCafeessa tarjottiin vastuullisesti kalastettuja kaloja, eikä tarjottu 

lainkaan WWF:n kalaoppaassa punaisella merkittyjä kaloja tai äyriäisiä.  
o Käyttämämme kananmunat ovat ainoastaan lattiakanaloissa tuotettuja. 
o Käyttämämme lautasliinat ovat Joutsenmerkittyjä. 
o Astiat pesemme Suomalaisilla Joutsenmerkityillä pesuaineilla ja pöydät 

pyyhimme biohajoavilla puhdistusliinoilla. 
 

• UniCafe palkittiin voittajana Luomu SM 2017-kilpailussa. EkoCentrian 
järjestämässä Luomu Elintarvikepäivässä jaettu tunnustus oli UniCafelle jo 
kolmas peräkkäinen voitto Yksityinen suuri toimija – sarjassa. Luomuraaka-
aineet ovat ravintoloissamme luonnollinen osa tarjontaa: luomua on tarjolla 
aamiaistuotteista lounasruokiin ja salaattipöydästä leivonnaisiin. 

 
UniCafessa käytettäviä luomutuotteita ovat muun muassa banaanit, tofu, soija, 
tee, kaikki hiutaleet, jauhot ja suurimot, kuivat pavut, herneet ja linssit, oliiviöljy 
sekä kuivatut hedelmät ja osa ruokaleivistä, lähes 100 luomutuotetta. 

 
• UniCafen kaikkiin opiskelijaravintoloihin hankittiin pilvipalveluna toimiva 

biojätelaskuri. Pilottiravintolassa, UniCafe Ylioppilasaukiolla, biojätelaskurin 
tiedot ovat asiakkaiden nähtävillä ravintolan infonäytöillä.  
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Biojätelaskurin tarkoituksena on saada asiakkaat tietoiseksi biojätteen määrästä 
ja ymmärtämään kuinka omilla toiminnalla ja valinnoilla voi vaikuttaa biojätteen 
määrään. Biojätelaskuri helpottaa ravintolan sisäistä toimintaa kaiken biojätettä 
koskevan datan ollessa yhdessä paikassa ja joustavasti sekä helposti 
hyödynnettävissä seurannan ja raportoinnin kannalta lähes reaaliajassa. 
 

• Reilun kaupan tuotteita on ollut UniCafeissa tarjolla jo vuodesta 1999. Tänä 
päivänä tarjoamme reiluja vaihtoehtoja useissa tuoteryhmissä teestä, kahvista, 
kaakaosta ja mehuista banaaneihin, suklaaseen, sokeriin, hunajaan ja 
jäätelöön. HYY Yhtymän toimistolla käytämme myös Reilun kaupan kahvia. 
 
UniCafe osallistui vuonna 2017 Reilun kaupan viikolle ja Reilun kaupan 
kahvitaukoon. Lisäksi UniCafe osallistui aktiivisesti Helsingin yliopiston Reilun 
kaupan työryhmään tukemassa HY:n Reilun kaupan korkeakoulun tavoitteita. 
 

• UniCafessa tuettiin HYYn kehitysyhteistyöhanketta järjestämällä Bangladesh-
päivän. Bangladesh-aterioita myytiin lähes 5 000 kappaletta ja UniCafe lahjoitti 
10 senttiä päivän aikana ostetuista Bangladesh-aterioista HYYn 
kehitysyhteistyöhön.  
 

• WWF:n Earth Hour- tapahtumaan UniCafe- ravintolat osallistuivat tarjoamalla 
ilmastoystävällisiä ruokia, ravintoloiden lounasvalikoima koostui kasvis- ja 
kalaruuista. 
 

• Vuonna 2017 UniCafe oli mukana tukemassa Syöpäsäätiöiden tutkimustyötä ja 
neuvontaa Roosapulla –kampanjassa. Kampanjan aikana ravintoloissa myytiin 
yli 4 000 Roosa nauha-pullaa. 
 

• Food for Thought – UniCafen vastuulliset kumppanit kiertueella –kampanja. 
Syksyn 2017 aikana laaja joukko ravintoloidemme tavarantoimittajia ja muita 
vastuullisia yhteistyökumppaneita kiersi UniCafe ravintoloissa.  
 
Food for Thought –teeman tarkoitus oli tarjota asiakkaillemme tietoa 
vastuullisista valinnoista lounasannosten takana sekä mahdollistaa 
vuoropuhelu eri ammattilaisten kanssa. Kampanjassa olivat mukana muun 
muassa WWF, HYYn Kehitysyhteistyövaliokunta, Reilu kauppa ry, Luke 
(Luonnonvarakeskus), DROPP, Pro Luomu, Jalotofu, Unilever ja Unicafen 
ympäristöagentit.. 
 

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

 
• Vuonna 2017 kehitettiin ravintoloiden ympäristöagenttitoimintaa, ja 

ravintoloiden henkilökunta suoritti ympäristöosaamisen varmentavan 
osaamistodistuksen osoitukseksi ympäristöasioiden ammattitaidosta. 
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Vastuullisen liiketoiminnan vaikuttamista tehdään yhteistyössä  
 
HYY Yhtymä vaikuttaa vastuullisen liiketoiminnan kehittymiseen eri 
yhteistyöorganisaatioiden kautta:  

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

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


