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Vastuullista HYY-liiketoimintaa.



HYY-LIIKETOIMINTAA 
VUODESTA 1868

1868 

•  Helsingin yliopiston  
 ylioppilaskunta 
 perustettiin

1870 
• Vanha ylioppilastalo 

 valmistui

1910 

•  Uusi ylioppilastalo 
 valmistui

•  Aleksis Kiven kuolin-
mökki lahjoitettiin 
 ylioppilaskunnalle

1947 
•  Suomen ensimmäinen  

opiskelija-asuntola 
 Domus Academica 
 avautui

1953 
•  Opiskelijaravintola- 

toiminta aloitettiin

1955

•  Kaivotalo valmistui 

1961

•  Hostel Domus Academi-
can  kesä hotellitoiminta 
 aloitettiin 

1968

•  Kustannustoiminta  HYY 
Yhtymässä  aloitettiin

1991 
•  HYY Yhtymän ensim-

mäinen ekotilinpäätös
•  1. Gaudea muksen Maail-

man  tila -teos julkaistiin

1996 

•  HYY Yhtymän 
 ensimmäinen 
 ympäristöohjelma

1999 
•  Reilun kaupan tuotteet 

UniCafeisiin

2000 

•  HYY Yhtymän 
 ensimmäinen tasa- 
arvosuunnitelma 

2001 
•  Vihreä Hotelli -tunnus 

Hostel Academicalle

2003 

•  Reilun kaupan kunnia-
maininta UniCafelle

1870

1953

2004 

•  HYY Yhtymän 
 ensimmäinen 
 vastuullisen  toiminnan 
raportti

•  HYY-Yhtiöt liittyy    
FiBSin jäseneksi

2005 
•  Vastuullinen sijoitta-

minen aloitetaan HYY 
 Yhtymässä

2006 
•  Green Office ympäristö-

järjestelmä käyttöön 
HYY Yhtymän toimis-
toissa

•  HYY Ravintolat liittyi  
Nolla tapaturmaa 
 -foorumin jäseneksi

2007 
•  UniCafen Cafe  Portaali 

sai Reilun kaupan 
 palkinnon

2008 
•  Domus Gaudium, 

 ”Kolmas ylioppilastalo”, 
valmistui

•  Hostel Academica 
alkoi kompensoida 
aiheuttamansa hiili-
dioksidipäästöt ensim-
mäisenä majoitusliikkee-
nä Suomessa

•  HYY Yhtymä alle kirjoitti 
YK:n  vastuullisen sijoit-
tamisen PRI-periaatteet

2009 
•  UniCafelle myönnettiin 

laatusertifikaatti ISO 
19001

•  HYY Yhtymän työ-
matkojen lennoista  
aiheutuneet 
 hiilidioksidipäästöjen 
kompensointi aloitettiin

•  Gaudeamuksen 
 Maapallon ilmasto-
historia valittiin  vuoden 
tiedekirjaksi Suomessa

•  Hostel Academica alle-
kirjoitti Suomen matkailu-
elinkeinon kestävän 
kehityksen sitoumuksen, 
Helsinki Declarationin

2010 

•  HYY Yhtymä allekirjoitti 
YK:n Global Compactin

•  Vastuullisen sijoitta-
misen yhdistys FINSIF 
ry perustettiin, HYY 
 Yhtymä perustajajäsen 

ja mukana hallituksessa
•  Green Building  Council 

(FIGBC) perustettiin,  
 HYY Kiinteistöt/ 
Kaivopiha Oy 
 perustajajäsen

•  Villa Kuunarin perus-
korjaus valmistui

•  UniCafe käynnisti  
 ympäristö  vas tuul-

   l isuutta lisäävän  
ympäristöagentti-
toiminnan 
 ravintoloissaan

2011

•  Ensimmäinen HYY 
Yhtymän vastuullisuus-
kilpailu  ylioppilas-
kunnan  jäsenistölle ja 
yhtymän työntekijöille. 
Kilpailun voitti kestävä 
ja uudelleen käytettävä 
take away -kuppi

2012

•  Osana HYY Yhtymän 
uutta ilmettä otettiin 
liiketoimin  noissamme 
käyttöön ”Vastuullista 
HYY-liiketoimintaa” 
-allekirjoitus

•  HYY Ravintoloille myön-
nettiin ympäristösertifi-
kaatti ISO 14001

•  Ensimmäinen uusien 
hallitus  jäsenten koulutus 
”HYY Business School”  
yhteis työssä  Aalto Execu-
tive  Educationin kanssa

2013

•  HYY Ravintolat saivat 
käyttöönsä Portaat 
 Luomuun -diplomin 
tasolla neljä ensimmäi-
senä ravintolaketjuna 
 Suomessa

•  HYY Ravintolat rakensi  

VASTUULLISTA

VASTUULLISUUS ON yksi HYY Yhtymän 
arvoista. Yhdessä muiden arvojemme – 
 pitkäjänteisyys ja aktiivisuus – kanssa se luo 
vankan  peruspilarin liiketoiminnallemme. 

Vastuullinen toiminta linjataan HYYn 
omistajastrategiassa ja HYY Yhtymän 
 liiketoimintastrategiassa. Ylioppilas kunta 
haluaa esimerkillään näyttää, että yritystoi-
mintaa voidaan tehdä sosiaalisesti, kulttuu-
risesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti 

toiminnan laadusta ja  tuloksellisuudesta 
tinkimättä.

HYY Yhtymän perustehtävä – 
 yli oppilaskunnan opiskelijatoiminnan 
 taloudellinen tukeminen sekä varallisuuden 
vastuullinen hoitaminen ja kasvattaminen 
pitkäjänteisillä periaatteilla – on itsessään 
yhteiskunnalliseen hyvään pyrkivää.

Taloudenhoidossa tavoitteemme on 
jatkuva ja tasainen voitonjako ylioppilas-

kunnalle. HYY Yhtymän voitonjaon avulla 
ylioppilaskunta pystyy toimimaan talou-
dellisesti itsenäisesti ja edistämään omia 
tavoitteitaan.

Vastuullista HYY-liiketoimintaa 

palvelutuotannon 
 hiili jalanjäljen laske-
misen mallin ja toteutti 
laskennan ensimmäistä 
kertaa UniCafe-opiskeli-
jaravintoloissa

•  HYY Kiinteistöissä  
toteutettiin laajat 
 energia katselmukset 
ja laadittiin energia-
tehokkuuden  suun nitelma

•  UniCafen-opiskelijara-
vintoloiden työvaattei-
den uusimisen myötä 
poistuneet vaatteet kier-
rätettiin Valtakunnalli-
sen työpajayhdistyksen 
 kanssa nuorten työpajo-
jen käyttöön

2014

 • HYY Kiinteistöjen hiili-
jalanjälki pieneni  73 % 
edellisestä  vuodesta 

hankittujen  sähkön 
alku perä takuiden sekä 
alentuneen energian-
kulutuksen vuoksi

•  UniCafe-lounasravin-
tolat valmistivat ja 
tarjosivat  yli  2 miljoonaa 
 opiskelija-ateriaa

•  HYY Ravintolat tuki 
HYYn kehitysyhteistyö-
hanketta järjestämällä  
UniCafe-opiskelijaravin-
toloissa Sambia-päivän 
kaksi kertaa

 • Joulumuistamisten 
 sijaan HYY Yhtymä tuki 
Helsingin nuorten turva-
kodin toimintaa

•  Yhtymä tuki ylioppilas-
kunnan  järjestämää 
Mantan lakitusta 
 vappuna sekä Suomen 
suurimman fuksitapah-
tuman järjestelyjä

2006

2011

2014

VASTUULLISEN TOIMINNAN  PÄÄMÄÄRÄMME

• Toimintamme on taloudellisesti, 
 sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ympä ristön 
kannalta kestävää.

• Vastuullisuus on osa päivittäistä liike-
toimintaamme kaikilla organisaatiomme 
 tasoilla. 

• Liiketoiminnassa oleellista on löytää aidot 
vastuullisen toiminnan asiat, jotka jäävät 
osaksi toimintakulttuuria. Vastuullinen 
 toiminta on oikeita tekoja.

• Yhdessä muiden vastuullisten toimijoiden  
kanssa vaikutamme aktiivisesti hyvien  
käytäntöjen syntyyn ja kehittymiseen 
 yhteiskunnassa.

• Tavoitteenamme on luoda vastuullisuu-
desta HYY Yhtymän liiketoiminalle pysyvä 
kilpailuetu.
Vastuullisen toiminnan toteutusta seura-

taan taloudellisilla sekä sosiaalisen- ja ympä-
ristövastuun mittareilla. Seurantaa tehdään 

ja toimintaa auditoidaan myös ulkopuolisten 
tahojen kautta, muun muassa Green Office, 
YK:n Global Compact ja Bureau Veritas.

HYY Yhtymän ylin toimiva johto ja päät-
tävät luottamuselimet ovat sitoutuneet edis-
tämään YK:n Global Compactin periaatteiden 
toteutumista toiminnassamme. Global Com-
pact -periaatteet ja vuosiseuranta sekä laajem-
pi raportointi vastuullisesta toiminnasta ovat 
HYY Yhtymän verkkosivuilla yhtyma.hyy.fi 

2010
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J A  M A J O I T U S S I J O I T U S K I I N T E I S T Ö TK U S T A N N U S

Toimitusjohtajalta

HYY Yhtymä pähkinänkuoressa

HYY Kiinteistöt

HYY Ravintolat

Hostel Domus Academica

Gaudeamus

HYY Sijoitus

Hallinto ja johtaminen 

Vuosi 2014 henkilöstön silmin

Tunnusluvut

4 näkökulmaa vastuullisuuteen 

8

10

22

26

32

33

38

40

43

H Y Y  Y H T Y M Ä  2 0 1 4

HYY Yhtymän voitonjako HYYlle on  

tuloksesta. Ylioppilaskunta rahoittaa 
toimintansa yritys toimintansa eli HYY 
Yhtymän tuotoilla sekä jäsenmaksuilla.  

Liiketoiminta rahoittaa noin 2/3 
ylioppilas kunnan kuluista.

2,4 milj. €

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama monipuolinen 
 yritysryhmä. Toimintamme koostuu kiinteistö-, sijoitus-, majoitus- 
ja ravintola- ja kustannustoiminnasta. Omistajamme on opiskelija. 

HYY YHTYMÄ ON 6

16
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FOKUS YDINOSAAMISESSA, 
KATSEET  TULEVAISUUDESSA

V

T O I M I T U S J O H T A J A L T A

uoden 2014 aikana HYY Yhtymä päivitti 
sekä omistaja- että liiketoimintastrate-
giansa. 

Täsmennetyt vastuullisuustavoitteet, fokuksen 
suuntaaminen ydinosaamiseen sekä maltillinen 
kasvu asettavat kiinnostavia haasteita, joihin vas-
taamiseen avaimet löytyvät osaamisen jatkuvasta 
kehittämisestä sekä viisaista kiinteistöinvestoin-
neista.

Kuinka yksilön halu kasvattaa osaamistaan 
ohjataan organisaation menestykseksi? Keskeistä 
on ymmärrys, että käyttäytymiselläni on vaikutus 
muihin ihmisiin ja vaikutuksesta saatu tieto auttaa 
minua edelleen oppimisessa. Tälle tielle, oppimaan, 
HYY Yhtymä suuntasi viime vuonna käynnistäes-
sään Deep lead -esimiesvalmennuksen.

Nyt käynnistetty, elämänmittaiseen oppimi-
seen avaimet antava koulutus tähtää tavoitteellisen 
vuorovaikutuksen oppimiseen henkilötasolla sekä 
malliin kehittyä jatkuvasti oman työyhteisön ja koko 
yrityksen hyväksi.

Oma kehittymislauseeni on ”Kerron selkeästi 
viestien sijaan” – tämä on peräisin liialliseksi pai-
suneesta ”sähköpostijohtamisesta” tapahtuneiden 
suurien muutosten aikaan. Viestien sijaan pyrin 
jatkossa kohtaamaan ihmiset ja asiat kasvokkain – 
tämän monitilatoimistommekin mahdollistaa.  

Tulevana vuonna saamme näitä kohtaamisia 
lisää, kun Gaudeamus muuttaa kanssamme yhtei-
siin tiloihin. Kustannusyhtiössä vuoden 2014 aikana 
tehtyjen perusteellisten muutosten ansiosta toi-
minnan voidaan odottaa vakiintuvan taloudellisesti 
 parina seuraavana vuonna. 

Ravintolayhtiön perusliiketoiminta yliopisto-
kampuksilla on kehittynyt hyvin myönteisesti, 

 mutta erikoisravintoloiden toiminta on ollut haas-
teellista – vain ammattimaisesti kilpailutetut uudet 
kohteet kehittyivät odotetusti vuonna 2014. Hostel 
Domus Academican liikevaihto ja tulos kasvoivat 
hieman edellisestä vuodesta.

HYY Kiinteistöt jatkoi onnistuneesti IT-klusterin 
kasvattamista keskustan toimistoissa ja saimmepa 
Kaivopihan liiketiloihin kaksi kokonaan uutta kon-
septiravintolaakin. Samalla uuden liiketilakonseptin 
kehittäminen on edennyt suunnitellusti, ankkuri-
vuokralaisista neuvotellaan parhaillaan. 

Arvopaperitoiminnassa puolestaan päädyttiin 
kesällä 2014 yhden varainhoitajan malliin.

Kaikkiaan vuoden 2014 aikana yhtymän liike-
voitto parani 12,5 % edellisestä vuodesta 4,2 
MEURoon ja tilikauden voitto 5,1 MEUR sisältää 1,1 
MEUR edellistä vuotta enemmän arvopaperisalkun 
myyntivoittoja. Tämä mahdollistaa 2,4 MEUR voi-
tonjaon lisäksi varautumisen hyviin investointeihin 
ja rahoitusaseman optimointiin. 

Päivitetyt omistaja- ja liiketoimintastrategia, 
oman osaamisen kehittäminen sekä asiakkaista  
huolehtiminen antavat meille avaimet päästä  
 tämän pitkän suhdannejakson yli viisaasti. Se 
 tehdään hyvässä yhteistyössä: Kiitos henkilökunta, 
asiakkaat ja yhteistyökumppanit.  

Parhaiten yhteisön parantaminen lähtee siitä, 
että tekee ensin itse jotain pientä vähän paremmin. 
Hyvä, jos se on silloin vaikkapa innostuksen vuoksi.

Helsingissä, maaliskuussa 2015

Mauri Laurila
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H Y Y  Y H T Y M Ä   P Ä H K I N Ä N K U O R E S S A H E L S I N G I N  Y L I O P I S T O N  Y L I O P P I L A S K U N T A  ( H Y Y )

YY Yhtymän toiminta koostuu kiinteistö-, sijoitus-, 
majoitus- ja ravintola- sekä kustannustoiminnasta. 

HYY Yhtymän pitkän aikavälin visio on paran-
taa tulostaan niin, että sen voitonjaolla voidaan kustantaa 
ylioppilaskunnan varsinainen toiminta. Samalla Yhtymä 
edistää palveluiden syntymistä omistajalle ja yliopistoyhtei-
sölle.

Yhtymä säilyttää ja kasvattaa yli oppilaskunnan omai-
suutta pitkäjänteisesti ja turvaa siten ylioppilaskunnan 
 taloudellisen itsenäisyyden ja toimintakyvyn.

HYY Yhtymän voitonjako HYYlle  on ollut viime 
 vuosina 60–100 % tuloksesta. Ylioppilaskunta rahoittaa 
 toimintansa yritystoimintansa eli HYY Yhtymän tuotoilla  
sekä jäsenmaksuilla.  Liiketoiminta rahoittaa noin 2/3 
 ylioppilaskunnan kuluista.

Haluamme esimerkillämme näyttää, että laadukasta 
ja tuloksellista yritystoimintaa voidaan tehdä sosiaalisesti, 
kulttuurisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta vastuul-
lisesti. Vastuullinen toiminta ei ole meille vain sana helinää, 
se on liiketoimintamme arkea.

H

ARVOMME

Yhtymä turvaa ylioppilaskunnan omaisuuden kestävän ja pitkäjänteisen arvonnousun. Yhtymän toi-
minta on tuloslähtöistä ja riskinotto on kohtuullista.

Yhtymä toimii vastuullisesti ja kertoo toiminnastaan avoimesti.  Yhtymä edistää aktiivisesti vastuul-
lisen liiketoiminnan kehittymistä  Suomessa. Yhtymä toimii omistajansa tavoitteiden ja ihanteiden 
 mukaisesti. Yhtymä on työntekijöilleen ja omistajan edustajille  kannustava, innostava ja heitä tukeva 
työympäristö.

Yhtymä reagoi toimintaympäristön muutoksiin joustavasti ja  tehokkaasti. Yhtymä luo kumppanuuk-
sia, joista on kaikille osa puolille hyötyä. Yhtymä hakee uudistumista pitkäjänteisyyden kärsimättä. 
Yhtymä kuuntelee sekä asiakkaitaan että omistajiaan ja muuttaa toimintaansa joustavasti palautteen 
mukaan. Yhtymä ymmärtää, että aktiivinen uuden luominen vaatii myös aktiivista luopumista.

Kaikki HYY Yhtymän liiketoiminta nojaa vahvasti vastuullisuuteen ja arvoihimme. Teemme päivit-
täin työtä, jotta voimme suoraselkäisesti lunastaa ne lupaukset, jotka annamme asiakkaillemme, 
omistajillemme, sidosryhmillemme sekä työyhteisöllemme.

PITKÄJÄNTEISYYS

VASTUULLISUUS

DYNAAMISUUS

Oy HYY-Yhtiöt Ab

Oy Academica Hotels Ltd
Gaudeamus Oy (92 %)

HYY Ravintolat Oy
Kaivopiha Oy
Oy Uni-IT Ab

Omistus: 100 %

Omistajamme on opiskelija

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä ovat kaikki  Helsingin yliopistossa alempaa tai  ylempää 
korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Yhteensä noin 28 000 henkilöä.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa on kaksi osaa:

H Y Y  Y H T Y M Ä N  T O I M I N T A - A L U E E T

Kiinteistö Oy Leppätalo

HYYn toimintatalous

Omistus: 100 %

Omistus: 60 %

HYYn kiinteistötalous, 
Vuokraustoiminta, sijoitustoiminta

Ylioppilaslehden 
Kustannus Oy

Liiketoiminta

huolehtii opiskelijoiden edun valvonnasta ja 
järjestötoiminnasta

vastaa yritys- ja sijoitustoiminnasta ja sen tuotoista syntyy 
 ylioppilaskunnalle jaettava tulos. Tämä liiketoiminta on koottu 

HYY Yhtymän sateenvarjon alle.

G A U D E A M U S
H Y Y 

S I J O I T U S

H Y Y 

 R A V I N T O L A T 

J A  H O S T E L  

 D O M U S 

 A C A D E M I C A

KustannustoimintaRavintola- ja majoitus-
liiketoiminta

SijoitustoimintaKiinteistö liike toiminta

Opiskelijatoiminta

H Y Y 

K I I N T E I S T Ö T
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EI NUKU 
KOSKAAN 

KAIVOPIHA HELSINGIN YTIMESSÄ 

KIINTEISTÖT

RAVINTOLAT  
JA MAJOITUS

KUSTANNUS

SIJOITUS

UOMENTA! ASEMAN KELLO NÄYTTÄÄ PUOLI 

KAHDEKSAA  AAMULLA. Paikallisjunat purkavat 
väkeä Tikkurilasta, Riihimäeltä, Myyrmäestä, Van-

taankoskelta, Karjaalta ja kaikilta väliasemilta. Äkkiä Kaivo-
kadulle, Kaivopihan läpi ja eteenpäin. Toinen ryhmä sukeltaa 
asematunneliin, alittaa Kaivokadun sieltä ja pyyhältää Kai-
vopihan läpi eteenpäin. 

Oranssi metro puskee viiden minuutin välein väkeä 
 idästä ja lännestä ylös ja ulos. Ripeästi portaissa, seisokaa 
 oikealla, jotta kiireisimmät pääsevät ohitse. Raitiovaunut 
tuovat väkeä Kaivopihalle Kaivokadulta ja Aleksilta.

KAIVOPIHA ON AUKI AINA.  Sen lävitse kulkee päivässä pie-
nen kaupungillisen verran väkeä aamuvarhaisesta seuraavan 
päivän ensi sarastukseen. 

Kaivopihan työntekijöiden päivä on alkanut jo kuudelta,  
vaikka harva läpikulkija sitä ajattelee. Jari Vinni on 
 tarkistanut, että piha on siisti. Huolto mies Janne Simolin 

varmistaa, että liiketilojen ja toimistojen talotekniikka  toimii. 
Kaivopihan vartijat vaihtavat vuoroa, yövuorolaiset pääsevät 
lepäämään. 

Kaivopiha on kiireinen heti 
 aamulla. Huoltomies Janne  
 Simolin hoitaa kiinteistön 
 tekniikkaa heti aamusta. Symbion 
Mia Ryynänen (vas.) kertoo, että 
toimistolle aamuvirkut tulevat 
heti seitsemän jälkeen.

Kolmen sepän käytävän Robert’s Coffeesta saa aamukah-
vin mukaan jo seitsemältä. Vähän ennen yhdeksää kaupat  
asettelevat A-telineitään ulos. Viimeistään kymmeneltä 
 kaikki kaupat ovat auki. 

KIINTEISTÖJOHTAJA TERO SUVANTO  on johtanut Kaivo-
pihan kiinteistöjä kolmisen vuotta. Hän kertoo, että Kaivo-
pihan liiketilat ovat erittäin kysyttyjä. Katutason tilat ovat 
lähes aina täyteen vuokrattuina. 

”Kaivopihan luonne läpikulkupaikkana määrittelee 
 sopivat liikkeet. Kertaostokset liikkeistä eivät ole suuria 
 mutta volyymi on korkea.”

Käytävässä ovat muun muassa kaikki  Suomen 
 merkittävät teleoperaattorit. Sonera on ollut Kaivopihalla 
1990- luvun lopulta asti, viime vuonna se muutti käytävän 
toiselle puolelle. 

”Toimistoihin on muodostunut IT-klusteri, jossa on muun 
muassa ohjelmisto- ja pelialan yrityksiä. Ravintoloita  on 
useita. Myös erilaisia hyvinvointipalveluja on paljon,  kuten 
apteekki, hoitoloita, optikko, parturi, luontaistuote- ja kosme-
tiikkamyymälöitä ja kauneudenhoitoa”, Suvanto listaa. 

H
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Päivän aikana Kaivopihalla käy 
vilinä. Kokki Jayson (vas.) paistaa 
pizzat ja harjoittelija Nikita (oik.) 
sekoittaa juomat.  L’Occitane en 
Provance -myymälän Marjukka 
Annalan (yllä) mielestä  myymälän 
sijainti on juuri oikea: keskellä 
 Helsingin keskustaa. 

PÄIVÄÄ! NYT HISSILLÄ KUUDENTEEN KERROKSEEN.  IT-
yhtiö Symbion avokonttori on arkkitehti Pauli Salomaan 
suunnittelemassa, vuonna 1955 valmistuneessa liikeraken-
nuksessa. Toimiston toiselta puolelta näkyy Stockmannille ja 
toiselta Rautatieaseman ylitse Töölönlahdelle.

”Muutimme tänne vuosi sitten keväällä Pitäjän mäeltä. 
Meille oli tärkeää, että olemme tarpeeksi kor kealla ja saam-
me hyvät näkymät. Tila remontoitiin meidän toiveidemme 
mukaan”, Symbion markkinointi- ja viestintäpäällikkö Mia 

Ryynänen kertoo.
Toimistossa on noin 50–60 symbiolaista, sillä suurin osa 

työntekijöistä istuu asiakkaiden tiloissa. Aamuvirkut aloit-
tavat työnsä jo seitsemän jälkeen, myöhään tulleet  istuvat 
iltakahdeksaankin. 

Hyvä sijainti parantaa työntekijöiden elämänlaatua:  
lounaspaikkoja on paljon ja töiden jälkeen on helppo  lähteä 
harrastamaan. 

”Myös asiakkaat tulevat mielellään meille. Ja pyöräparkki 
alakerrassa on meidän työntekijöille todella tärkeä”, Ryynä-
nen sanoo.

L’OCCITANE EN PROVENCE -LIIKKEESSÄ, MANNERHEIMIN-

TIELLÄ tuoksuu Etelä-Ranska ja laventeli. Liike on ollut pai-
kallaan vuodesta 2009. Sijainti Kaivopihan hyvinvointiklus-
terissa on oikea, kuten myymäläpäällikkö Marjukka Annala 
sanoo. 

”Samat asiakkaat voivat käydä apteekissa, luontaistuote-
kauppa Plantarassa sekä meillä. ”

Liike aukeaa kymmeneltä, ja jo lounasaika tuo asiakkaita, 
vaikka kiireisin aika alkaa iltapäivällä. Kosmetiikka ja erilai-
set tuoksut kiinnostavat naisia, mutta myös miehet käyvät 
liikkeessä. He suosivat erityisesti parranajoon tarkoitettuja 
tuotteita. Liikkeessä käy myös paljon turisteja ja asiakkaita 
ympäri Suomea. 

Sisään astelee rouva, joka haluaa hyvin kosteuttavan 
käsivoiteen. Ystävättären suosituksen hän muisti, kun näki 
liikkeen keltaiset markiisit.

”Karitevoikäsivoide on meidän myydyin tuotteemme. 
Sitä myydään joka 3. sekunti jossakin liikkeessä ympäri 
maailmaa”, Annala sanoo ja tekee kaupat. 

PIZZAA! KUN RAVINTOLA ZETORIN PORTAILTA KAIVOPI-

HALLA KATSOO  Uudelle ylioppilastalolle, näkee 66-metrisen 
pizzauunin hormin. Uuni on Virgin Oil Co. -ravintolan ylpeys. 

”Aamulla ensimmäiseksi kahdeksan aikaan kokki avaa 
pizzauunin pellit ja laittaa tulet uuniin”, ravintola johtaja 
Juha Hauta kertoo. 

info

Parkkipaikasta kohtaamispaikaksi 

Kaivopihan vanhin rakennus on vanha  ylioppilas-
talo vuodelta 1870. Uusi ylioppilastalo valmistui 
1900-luvun alussa ja Kaivotalo 1950-luvulla. Nyt 
Kaivopihana tunnettu alue oli pitkään parkkipaik-
kana, ramppi Mannerheimintieltä johti Kaivota-
loon. 

Muutos Kaivopihaksi käynnistyi 1980-luvun 
alussa. Pihasta tuli jalankulkualue ja City-talo ja 
Hansatalo rakennettiin. Katutasossa on liiketiloja, 
yläkerroksissa toimistoja. 

TULEVAISUUS
Kaivopiha kehittyy koko ajan. Kiinteistöjohtaja 
Tero Suvanto rinnastaa sen kauppakeskukseen, 
jossa vuokralaiset vaihtuvat ja pieniä muutostöi-
tä tehdään jatkuvasti. Rakennuksiin ei ole tehty 
1980-luvun jälkeen suuria muutoksia, mutta katu-
pintoja on uusittu muutama vuosi  sitten. Lähi-
vuosina on mahdollisesti tulossa  vähän tavallista 
suurempia muutostöitä. 

TURVALLISUUS
Keskusta-alueella sattuu ja tapahtuu päivittäin. 
Kaivopihalla on aina vartijoita. He pitävät huol-
ta piha-alueen turvallisuudesta ja tarvittaessa 
poistavat häiriötekijät. Osalla liikkeistä on omia 
vartijoita.  

Alueella on myös jatkuva kameravalvonta, 
mutta tallenteiden tutkimista ei onneksi tarvita 
kovin usein.

Ravintolan aamutöihin kuuluu myös tavaroiden vastaan-
otto ja purku. Koko Kaivopihan tavaraliikenne on maan alla. 
Kuljetusautot sujahtavat tunneliin ennen Elielinaukiota ja 
ajavat huoltotunnelia myöten lastauslaiturille pihan alle. 

Punainen valo palaa tunnelin suulla. Nyt ei kannata läh-
teä, sillä auto on tulossa. 

”Maan alla on kova kuhina. Autot joutuvat odottamaan 
vuoroaan, koska lastauslaiturilla on vähän tilaa. Sinne mah-
tuu kaksi autoa kerralla. Meillä keittiö saa kuorman kolme 
kertaa viikossa, alkoholia tulee kerran viikossa.” 

Haudan mukaan Virgin Oilissa on kaksi erityyppistä ra-
vintolaa yhdessä ravintolassa: tunnelmallinen italialainen 
ravintola ja live-keikkapaikka, Clubi. Asiakaspaikkoja on yh-
teensä 850.

”Eri asiakas käy lounaalla, aulabaarissa, illastamassa ja 
kesällä terassilla. Viinitarjous saa ihmiset lasilliselle töiden 
jälkeen. Meillä on keikka Clubilla perjantaisin ja lauantaisin 
ja joskus viikollakin. Clubin perusasiakas on 20–29-vuotias. 
Mutta kun Irina ja Ismo Alanko tulevat keikalle, asiakkaan 
keski-ikä melkein tuplaantuu”, Hauta kertoo. 

Tänä keväänä Clubin lavalle nousevat muun muassa  
Miljoonasade, Annette Olzon, Ismo Alanko, Yö, Tuure 

 Kilpeläinen ja Kaihon karavaani sekä The 69 Eyes. Clubin 
takahuoneen, back stagen, seinät ovat tägien peitossa. Rokki-
meininkiä. ELONKERJUU tikkukirjaimin, Milla ja Kristakin 
ovat käyneet paikalla. 

KUN HELSINGIN RAVINTOLAT SULKEVAT neljän aikaa  
 ovensa, juhlaväki suuntaa rautatieasemalle juniin ja 
 yöbusseihin. Silloin, viiden ja kuuden välillä, Kaivopiha  
  hiljenee ja siivoojat pääsevät työhönsä. Heti kuuden j älkeen 
alkaa taas uusi päivä. 

Kaivokatu

M
annerheim

intie

K
eskuskatu

Aleksanterinkatu

Rautatieasema

K
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HYY  
KIINTEISTÖT
VASTUULLISESTI TOIMIVA 
 AKTIIVINEN KIINTEISTÖJEN 
OMISTAJA, KEHITTÄJÄ JA 
VUOKRAAJA.

YY Kiinteistöjen omistamat kiinteis-
töt sijaitsevat Helsingin ydinkeskustan 
Citykorttelissa (Kaivo piha) ja Kampis-

sa (Domus), Tuusulan rantatiellä (Aleksilan tila 
ja Aleksis Kiven kuolinmökki) sekä Jollaksessa 
(Villa Kuunari). Lisäksi HYY Kiinteistöt ovat 
osakkaana muun muassa Kiinteistö Oy Leppä-
talossa (60 %).

Kaivopihalla laadukkaat liiketilat, ravintolat 
ja  kauneus- ja hyvinvointipalvelut kohtaavat toi-
mistoratkaisut, joissa toimii esimerkiksi kasvava 
määrä ICT-alan yrityksiä.

Domuksen alueella Kampissa on asuntoja 
opiskelijoille, toimisto-, varasto-, arkisto- ja jär-
jestötiloja yli oppilaskunnalle, kirjastotalo sekä 
toimisto- ja ravintolatiloja yrityksille.  

Kiinteistötalouden instituutin asiakastyyty-
väisyystutkimuksessa HYY Kiinteistöt ylsi jäl-
leen kiinteistöalan kärkijoukkoon. KTI:n tutki-

mus osoittaa, että yhteistyökumppani Ovenian 
avulla järkevästi toteutettu kiinteistöjohtami-
nen pitää asiakastyytyväisyyden hyvällä  tasolla, 
HYY Kiinteistöjen aiempaa omaa toimintaa 
oleellisesti pienemmillä kiinteillä kustannuk-
silla.

Kokonaisuutena kiinteistömarkkinat seu-
raavat jälki syklisesti yleistä taloustilannetta. 
HYY Kiinteistöt saavutti vuonna 2014 hyvän 
taloudellisen tuloksen tiukassa markkinatilan-
teessa. HYY Kiinteistöjen vuokraustoiminnan 
liikevaihto vuonna 2014 oli 14,3 milj. euroa.

Helsingin keskustan toimitilatarjonta on 
poikkeuksellinen suuri Töölönlahden uusien 
toimistotalojen johdosta.  Ydinkeskustan veto-
voiman uskotaan kuitenkin säilyvän varsin-
kin pienempien alle 500 m2 kokoisten tilojen 
osalta, myös isompaa myymälätilaa vaativat 
 toimialat ovat palaamassa keskustoihin.

H

RAVINTOLAT  
JA MAJOITUS

KUSTANNUS

SIJOITUS

KIINTEISTÖT

T A P A H T U M I A  V U O D E L T A  2 0 1 4

Hiilijalanjälki HYY Kiin-
teistöissä on pienen-
tynyt 73 % vuodesta 
2013. Tämä johtuu 
vuodelle 2014 hanki-
tuista sähkön alkuperä-
takuista ja alentuneesta 
energiankulutuksesta 
vuoden 2014 aikana. 
Kiinteistöjen energian-
käytöstä aiheutunut 
hiilijalanjälki oli vuonna 
2014 yhteensä 1 122 
tonnia CO2. 

1

HYY Kiinteistöt hankki  
11 500 MWh vesivoi-
malla tuotettuja sähkön 
alku perätakuita vuodel-
le 2014. Takuilla sähkön 
alkuperä varmenne-
taan täysi määräisesti 
uusiutuvilla energia-
lähteillä tuotetuksi ja 
hiili dioksidivapaaksi. 
Vuonna 2015 HYY 
Kiinteistöissä tullaan 
siirtymään EKO-mer-
kin kriteerit täyttävään 
sähköön.

2

Vuoden aikana toteu-
tettiin useita merkit-
täviä tilojen vuokrauk-
sia.  HYY Kiinteistöjen 
kanssa pitkäaikaisella 
vuokrasopimuksella 
Vanhan ylioppilasta-
lon ravintolatoimintaa 
hoitaa Royal Ravinto-
lat Oy 2.1.2014 lähtien. 
Kaivopihalle syntyi 
myös uusia ravintola-
konsepteja.

3

HYY Kiinteistöt 
 lansee rasi kahdet  
uudet  verkkosivut.   
www.hyykiinteistot. fi  
on suunnattu uusia  
liike- ja toimitiloja 
 etsiville asiakkaille. Si-
vuilla on avoimet vuok-
rakohteemme   
sekä laajasti tietoa 
 kiinteistöistämme.  
www.kaivopiha.fi puo-
lestaan kokoaa yhteen 
Kaivopihan yritysten 
 sosiaalisen median 
feedit,  uusimmat tie-
dotteet,  tapahtumat ja 
tarjoukset.

4

HYY Kiinteistöt mah-
dollisti ainutlaatuisen 
kokemuksen kaupunki-
laisille uuden yliop-
pilastalon  ulkoseinän 
muututtua jättimäiseksi 
flipperiksi osana Lux 
Helsinki -tapahtumaa 
tammikuussa 2014.

5

HYY vuokraustoiminta  2014 2013 2012 2011 2010

Liikevaihto, milj. € 14,3 14,4 14,0 14,2 13,4

Liikevoitto, milj. € 4,6 4,9 3,4 4,3 3,4

Tulos ennen satunnaisia eriä, milj. € 3,4 3,7 2,1 2,9 2,2

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 9,3 10,0 6,5 8,6 7,0

Bruttoinvestoinnit, milj. € 1,5 0,8 3,8 3,7 4,6
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Aamu alkaa melko rauhallisesti,  
vaikka aamupuuroa syödäänkin  

monessa pöydässä. Osalle maistuu 
pelkkä nopeasti hörpätty kahvi,  
muutamalla on vielä kovempi 

 kiire, jolloin kahvi lähtee  mukaan. 
Innokkaimmat ryhmätöiden 

 tekijät levittäytyvät sohvalle ja 
 kaivavat läppärit esille.

Tunnelma tiivistyy, kun 
 lounasaika lähestyy. Pöydät 

täyttyvät nopeasti. Suurin osa 
valitsee opiskelijalounaan,  
mutta on joukossa myös 
 täytettyjen sämpylöiden 
 ystäviä. Keskustelu käy 

 vilkkaana, mutta siitä huoli-
matta hälinä ei häiritse.

 Helsingin yliopiston 
sisustusarkkitehti  
Mari Sonntag on 
 tyytyväinen Cafe 
 Portaalin uudenlai-
seen toimintaan. 

C A F E  P O R T A A L I N  P Ä I V Ä

afe Portaalin pylväisiin on maalattu lause ”It’s all 
right to study here.” Monella onkin tenttikirja edes-
sään.

Täällä näkee hyvin, miten tapa opiskella ja tehdä töitä  on 
muuttunut. Ryhmätöitä tehdään pienellä porukalla kahvi-
loissa, ja niissä tuntuvat syntyvän myös palavereiden luovim-
mat ideat. 

”Olen ihmetellyt, miksi yritykset edelleen rakentavat 
hulppeita kokoustiloja. Miksei palavereja voida pitää kahvi-
loissa, joissa kaikki kahvitarjoiluista lähtien on valmiina?”  
kyselee Arja Kosonen, HYY Ravintoloiden toimitus johtaja.

Aamusta Cafe Portaalin tunnelma on rauhallinen,  vaikka 
aamiaiselle tulleita on useissa pöydissä. Aamu puuron lisäksi 
tarjolla on runsas valikoima suolaista ja makeaa. Ja tietysti 
kahvia.

Kosonen pohtii, että jotta ihmiset tulevat kahviloihin ja 
viihtyvät niissä, palvelun tarjoajien on oltava jatkuvasti  kuu-
lolla. Oikeita palveluja on osattava tarjota oikeaan  aikaan. 

Kun HYY Ravintolat on rakentanut kahviloiden ja ravin-

toloiden uutta toimintamallia, yhtenä kantavana ajatukse-
na on ollut tilojen käytön perusteellinen pohdinta. Palveluja 
ei suunnitella vain lounasta varten. Sen sijaan on mietitty, 
millaisessa miljöössä kampukselle tulevat haluavat viettää 
aikaansa.

Hienoja tiloja ei kannata pitää yllä vain parin tunnin lou-
nasajan vuoksi. Ihmisten työnteko ja opiskelu joustavat, liik-
keellä ollaan aamukahdeksasta iltakahdeksaan. 

Kun tilankäyttö suunnitellaan uusiksi, joudutaan mietti-
mään paljon muutakin kuin ravintoloitsijan palveluja. Miten 
sisustusta on mahdollista muuntaa, kuinka infra toimii ja 
onko esimerkiksi pistorasioita tarpeeksi kannettavia tietoko-
neita ja puhelimien lataamista varten?

Toki myös ravintolan valikoima on mietittävä uusiksi päi-
vänkulun mukaan. Jos aamulla syödään puuroa, iltapäivällä 
välipalana toimii ruokaisa sämpylä tai smoothie. Keittiön va-
rustus on suunniteltava uudentyyppisen valikoiman mukaan.

Esimerkiksi Cafe Portaalia olisi vaikea kuvitella ilman 
espressokonetta.

Etätyöläisen löytää yhä useammin  kahvilasta, kuten myös ryhmätöitä  
 tekevän ja palaveria pitävän. Cafe  Portaalista suunniteltiin  pöhinäpaikka, 
jossa voi tehdä paljon muutakin kuin syödä lounasta.

PALAVERI MUUTTI

KAHVILAAN

C

Kun viimeiset lopettelevat  
lounaitaan, ryhmätöitä  
 tekevät seurueet alkavat 
 vallata pöytiä. Naapuri-

pöydässä tehdään läksyjä ja 
toisella puolella treenataan 
seuraavan päivän tenttiin.

Viimeisen 
 luennon jälkeen 
tullaan  treffeille 

kavereiden  kanssa.  
Nyt tankataan 
 yhdessä ennen 

 illan sählytreenejä.

Vielä ehtii yhdessä 
teelle ja iltapalalle 
ennen kuin kahvila 
suljetaan kello 20.

KIINTEISTÖT

RAVINTOLAT  
JA MAJOITUS

KUSTANNUS

SIJOITUS
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Henkilöstöravintoloiden toimintaa ei kuitenkaan muun-
neta toiseksi pelkästään uudella kahvikoneella tai avaamalla 
ovet aiemmin ja sulkemalla myöhemmin. Tilat ja tarjottavat 
on mietittävä aina siten, että ihmiset viihtyvät.

KOKOUSTAMINEN MUUTTAA MUOTOAAN
Keskivertoa suomalaista henkilöstöravintolaa ei voi parhaal-
lakaan tahdolla kutsua viihtyisyyden keitaaksi. Aika usein se 
on kolkko ja tylsä.

Yritykset ovat henkilöstöravintoloita suunnitellessaan 
melko konservatiivisia. Suunnittelussa ei yleensä oteta huo-
mioon sitä, että ravintola voisi toimia myös mukavana seu-
rustelupaikkana. Ravintolassa voisi vallan hyvin olla helposti 
siirrettäviä sermejä ja fläppitauluja palavereja varten.

”Olen huomannut, että kokoustila ja kokoustaminen tar-
koittavat eri asioita kaksikymppiselle kuin viisikymppiselle. 
Ravintoloitsijoille uudet sukupolvet tarkoittavat mahdolli-
suutta kasvattaa liikevaihtoa”, Kosonen sanoo. 

Cafe Portaali ja Viikin UniCafe Korona saivat parhaim-
mat arvosanat HYY Ravintoloiden syksyllä 2014 tehdyssä 
asiakastyytyväisyyskyselyssä.

”Oli mielenkiintoista huomata, että Portaalissa opiskelija-
lounaiden makua pidettiin parempana kuin Porthaniassa, 

Mari Sonntagin ja Arja Kososen mielestä Cafe Portaali on löytänyt hyvin asiakkaansa.

Kokoustila ja kokoustaminen  
 tarkoittavat eri asioita  
 kaksikymppiselle kuin 
 viisikymppiselle.”

vaikka täällä syödään samaa Porthaniasta tuotavaa ruokaa. 
Tunnelman ja viihtyisän miljöön vaikutusta ei siis kannata 
aliarvioida”, Kosonen sanoo.  

Porthaniassa sanomista tulee myös jonottamisesta, mut-
ta vaikka Portaalissakin jonotetaan, sitä ei koeta vaivaksi.

Cafe Portaalin suuri etu on sen sijain ti Kaisa-korttelin ja 
Porthanian välissä. 

LÄPPÄRIT VAIKUTTAVAT SISUSTUKSEEN
Mari Sonntag, Helsingin yliopiston  sisustusarkkitehti, kävi 
läpi Cafe Portaalia uudistaessaan opiskelijoita tullutta pa-
lautetta. Pyöreitä pöytiä toivottiin vaihdettaviksi, sillä niiden 
muoto oli hankala läppärin käytössä. Kahvilaan toivottiin 
sohvaa ja yleisilmettä valoisammaksi. Myös luomutuotteet 
olivat monen toivelistalla.

M I K S I  C A F É  P O R T A A L I ?

gallup

Riika-Leena Mäntylä

Huomasin paikan sattumalta 
ohi kulkiessani ja olen sen jäl-
keen  käynyt täällä. Tänne on 
kiva tulla  virkistäytymään ja 
tekemään  läksyjä.

Niina Pekkanen

Fuksitapahtumassa meitä  
vinkattiin  muistamaan 
myös tämä kahvila. Tämä 
on  helppo tapaamispaikka, 
 keskellä kaikkea.

Matias Ingman

Olen täällä ensimmäistä 
 kertaa tänään. Tämähän on 
hyvä paikka, sijainti sellainen, 
että tästä pääsee hyvin jatka-
maan matkaa.

Rasmus Tillander

Ryhmätyötilat olivat  
 varattuja,  joten tulin 
 tänne. Täälläkin voi tehdä  
 ryhmätöitä, eikä tarvitse 
 tehdä  varauksia.

Hanna Hallikas

Tällä on näppärä keitto-
lounas.  Etenkin aamuisin ja 
 iltaisin täällä  on hyvin tilaa, 
ja silloin mahtuu  tekemään 
 hyvin ryhmätöitä.

Jarno Peräkylä

Tulin tänne alun perin 
 vegesämpylöiden takia.  Tänne 
on näppärä tulla  tekemään 
erilaisia koulujuttuja yksin tai 
porukalla. 

Lounasaikaan Cafe Portaalissa tarjotaan keittoa ja salaattia.

Toimivassa kampusravintolassa on hänen mielestään 
hyvä hintalaatu-suhde, toimiva linjasto, paikkaan sopiva 
valaistus sekä intiimejä pöytäpaikkoja. Yhä tärkeämmäksi  
käy lisäksi se, että sen toiminnassa otetaan huomioon 
 ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys.

”En halunnut vaihtaa kaikkea uusiksi. Esimerkiksi van-
hat tuolit toimivat täällä edelleen hyvin. Kahvilalinjastoa 
jouduimme uusimaan ja siirtämään esimerkiksi kahvin ja 
teen toimivampaan kohtaan. Pistokkeita tuli lisää.”

Tilojen suunnittelun ja rakentamisen on oltava rehel-
listä. Sonntag tarkoittaa tällä sitä, että vaikka kävijät eivät 
olisi kiinnostuneet sisustuksesta, tekemällä tehdyt kulissit 
he vaistoavat – eivätkä tunne oloaan kotoisaksi. Viihtyisyy-
teen kuuluu myös se, että tilaa ei tehdä liian valmiiksi ja 
tällätyksi.  Tunnelmaan on jäätävä rentoutta.

Sisustuksen hienosäätö jatkuu edelleen. Kesällä Cafe 
Portaali levittäytyy sisäpihalle. Isoista varjostimista saa 
suojaa, jos aurinko porottaa liian kuumasti. Tulevia kesiä 
varten terassille on ideoitu myös viherlaatikoita.

Täällä viihtyvät muutkin kuin opiskelijat. Sonntag on 
huomannut ilokseen, että remontissa mukana olleet sähkö-
miehet ottivat kahvilan heti omakseen ja tulevat tänne 
 juomaan aamukahvit. 
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HYY  
RAVINTOLAT
TARJOAA RUOKAA  
 OPISKELIJOILLE JA 
HENKILÖSTÖLLE  
32  RAVINTO LASSA 
PÄÄKAUPUNKI SEUDULLA.

niCafe-opiskelijaravintoloiden, 26 
ravintolaa,  tehtävä on tukea pääkau-
punkiseudun yli opisto- ja korkeakou-

luopiskelijoiden sekä henkilökunnan  työtä tar-
joamalla laadukkaita ravintolapalveluita. 

HYY Ravintoloihin kuuluvat myös Gaudea-
mus Kirja & Kahvi, Ravintola Viola, Ravintola 
Domus ja keväällä 2014 avautunut henkilös-
töravintola Serpens Ylioppilaiden terveyden-
huoltosäätiössä. 

Vuonna 2014 HYY Ravintolat allekirjoitti 
sopimuksen ravintolatoiminnan aloittamisesta 
Pääesikunnan ja puolustusministeriön sekä Lii-
kenne- ja viestintäministeriön ravintoloitsijana 
tammikuusta 2015 alkaen.

Vanhan ylioppilastalon ravintolaliiketoimin-
ta siirtyi Royal Ravintolat Oy:lle 2.1.2014. 

UniCafe-opiskelijaravintoloiden 
asiakastyytyväisyys kyselyyn vastasi lähes  
2 000 ravintoloiden asiakasta.  Tarjonnan 
 suhteen vastaajat olivat tyytyväisimpiä aterian  
hinta-laatusuhteeseen. Asiakaspalvelun 
 ystävällisyys ja henkilökunnan tuotetuntemus 
saivat tutkimuksen parhaat  arvosanat. Lisäksi 
tutkimuksen mukaan terveydelliset ja elämän-
katsomukselliset syyt ohjaavat yhä useammin 
 ateriavalintoja. 

HYY Ravintolat työllisti 2014 noin 200 
palvelu alan ammattilaista ja 86 % HYY 
 Yhtymän henkilökunnasta työskentelee ravin-
toloissa. Monikulttuurisuus  näkyy erityisesti ra-
vintolahenkilökunnassa, vuonna 2014 palveluk-
sessa oli 40 eri kansallisuutta.

U
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UniCafe-opiskelijaravin-
tolat nostivat ilmaston 
lounasaterian valinta-
kriteeriksi. Ravintolat 
olivat mukana MTT:n 
 ilmasto lounas -
hankkeessa, jonka 
 seurauksena vuoden 
2015 alusta UniCafe-
opiskelija ravintoloissa 
on  tarjolla päivittäin 
Ilmasto valinta-lounas. 
Aterian ilmastovai-
kutukset ovat vähin-
tään 25 % tavallista 
 pienemmät.

1

HYY Ravintoloissa  
 toteutettiin mittava 
 verkkosivu-uudistus. 
Paitsi asiakaspinnassa 
näkyvä verkkototeu-
tus, uusittiin projektin 
aikana myös sivu-
jen taustalla  toimiva 
lounaslista järjestelmä.

2

HYY Ravintolat valittiin 
yhdeksi neljästä Hanse-
lin ravintolapalveluiden 
kilpailutusten puite-
järjestelyyn kuuluvis-
ta yrityksistä vuosille 
2014–2017. Hanselin 
asiakkaita ovat valtion 
laitokset, virastot ja 
muut hankintayksiköt, 
mm. yliopistot ja kor-
keakoulut. 

3

UniCafe-opiskelija-
ravintoloissa toteu-
tettiin  syksyllä 2014 
ensimmäistä kertaa 
Fuksihelppi-kam-
panja uusien opis-
kelijoiden perehdyt-
tämiseksi ravintolan 
 asiakaspolulla navigoi-
miseen. HYY Ravintolat  
olivat myös mukana  
 Fuksiseikkailussa, 
 Suomen suurimmassa  
uusien opiskelijoiden 
 tapahtumassa.

4

HYY Ravintolat Oy:n 
 toiminta on sertifioitu  
ISO 9001 laatujärjes-
telmästandardin ja 
ISO 14001 ympäristö-
järjestelmästandardin 
mukaisesti, molemmat 
järjestelmät uudelleen-
sertifioitiin vuonna 
2013.

5
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HYY Ravintolat Oy 2014 2013 2012 2011 2010

Liikevaihto, milj. € 17,4 18,0 16,0 15,5 15,0

Liikevoitto/-tappio, milj. € 0,4 -0,6 -0,2 0,2 -0,2

Tulos ennen satunnaisia eriä, milj. € 0,4 -0,6 -0,2 0,2 -0,2

Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 196 194 181 177 194



on merkillinen päivä. Puolenpäivän jälkeen Hostel 
Domus Academican aula on hiljainen: Poissa on 
äänekäs puheensorina, Helsingin opaskartat jäävät 

telineeseen ja avainhylly on täynnä.    
Elokuun syyskuuksi taittava yö sulkee hostelin talveksi,  

mutta toimistossaan Hietaniemenkadulla majoitus- ja palve-
lupäällikkö Anna Vunneli ei mieti onnistunutta kesää. Tänä 
päivänä käynnistyy hostelin uusi vuosi.     

”Päivät menivät menojaan. Satoi yhä, ei yhtenäkään syk-

synä ollut satanut niin kovasti. Rannikon laaksot peittyivät 

veteen joka norui kukkuloilta  ja vuorilta, eikä maa ehtinyt la-

kastua, se  mätäni.”

Kesän aikana Hostel Domus Academican 
326 huonetta täyttyvät vieraista yli sadasta 
maasta. Satunnaisia matkailijoita, perhei-
tä, reppureissaajia ja kongressivieraita 
palvelleet tilat eivät hiljene talveksi-
kaan. Syyskuussa Domus luo nahkansa 
ja huoneista syntyy koteja talven  
yli Suomessa viipyville vaihto-opiske-
lijoille. 

”Vaikka tilamme ovat talven aikaan 
toisessa käytössä, ei hostel lepää laakereil-
laan”, Anna Vunneli kertoo.  ”Jo syyskuussa 
katseet kääntyvät seuraavaan kesään. Samalla kun 
huolehdimme siivouksista, laskutuksista, kauden tunnuslu-
vuista, raportoinneista  ja laskemme ja kompensoimme esi-
merkiksi hostelin hiilijalanjäljen, teemme aktiivista myyntiä 

HOSTEL  
DOMUS  
ACADEMICA 
EI VAIVU HORROKSEEN 
TALVEKSIKAAN
”On niitä jotka jäävät ja toisia jotka lähtevät, niin on ollut aina.”

1.9.

Lainaukset ovat Kaarina Helakisan suomentamasta, Tove Janssonin  
1970  ilmestyneestä kirjasta Muumilaakson marraskuu. Hostel Do-
mus  Academican seinillä voit tutustua tiloissa aikanaan vaikuttaneen 
 Janssonin alkuperäisiin muumiaiheisiin luonnoksiin. 

muun muassa kongressitoimistojen 
suuntaan.” 

”Syksyn verkkainen vaihtuminen 

talveen ei ole ensinkään hullumpaa 

aikaa. Se on turvaamisen ja huoleh-

timisen aikaa, se on aikaa jolloin itse 

kukin kerää talven varalta niin suuria 

varastoja kuin suinkin.”

Hostel Domus Academica tunnetaan ympäristöystävälli-
syydestään. Ekologisuus ei ole kesähotellissa päälle liimat-
tu myyntikikka, vaan tapa toimia, tahdon asia ja päämäärä, 

jonka toteuttamisessa apuna ovat myös lukuisat, jo pit-
käaikaiset yhteistyökumppanit. 

Vastuullinen tapa toimia on edellytys 
kumppanuudelle ja sopimukset tulevaa 

kautta ajatellen tehdään jo loppusyksyn 
ja alkavan talven aikana. 

”Olemme pyrkineet keskittämään 
hankintamme turhien ajokilometrien 
välttämiseksi kuljetuksissa. Siivous-

aineet, WC- ja käsipaperit hankitaan 
siivousliikkeeltä, jossa niiden tarve myös 

osataan arvioida parhaiten, ja myynnissä  
olevat mehut sekä makeiset tulevat puoles-

taan ravintolan kautta. Myös liinavaatehuollossa 
kumppaniksi  on valikoitunut yritys, joka tarpeen  mukaan 
joustaa kuljetuksissa ja huomioi ympäristöarvot tekstiilien 
pesuprosessissa”, Anna Vunneli kertoo. 

KIINTEISTÖT

RAVINTOLAT  
JA MAJOITUS

KUSTANNUS

SIJOITUS

Tänään 326 kotia, huomenna 326 
hostel-huonetta. Hostel Domus Acade-
mican hurja muodonmuutos yhdessä 
yössä asunnoista Suomen suurimmak-
si kesähotelliksi ei sisällä verta, hikeä 
tai kyyneleitä. Suunnatto-
man määrän exceleitä ja 
vahvaa kahvia kylläkin. 

Kun viimeisetkin 
vaihto-opiskelijat tou-
kokuun viimeisenä päi-
vänä jättävät Domuksen 
huoneet, käynnistyy tiloissa 
tarkkaan mietitty koreografia, jonka 
tuloksena Hostel Domus Academica 
avaa ovensa seuraavana aamuna. 

Jokainen yli kolmestasadasta 
huoneesta siivotaan, roudaus huoleh-
tii kalustuksen vastaamaan myyntiä, 

yksityiskohdat hostel-huonekansioista 
henkareihin käydään läpi ja tarkiste-
taan, että kaikki on kunnossa. 

Kyltit ja opasteet löytävät paikkan-
sa, kartat, kortit ja matkamuistot hyl-

lynsä ja common room saa sille 
kuuluvan ilmeen.

Samaan aikaan IT-am-
mattilaiset pystyttävät vas-
taanottoihin – kyllä, niitäkin 
on kaksi – tarvittavat laitteet 

ja uudet työntekijät  opettele-
vat varaus järjestelmän käytön.

Kellon tarkkuudella ja jokainen 
 yksityiskohta huomioiden. Kun kesä-
kuun ensimmäinen päivä valkenee, 
Hostel Domus Academica on valmis 
toivottamaan asiakkaansa terve tul-
leiksi kesään.  

Extreme Makeover: Hostel Edition

”Toisinaan minusta tuntuu että kaikki mitä me sanomme tai 

teemme on tapahtunut aikaisemminkin.”

Kun tammikuu kääntyy kohti kevättä,  käynnistyvät hos-
telin kesärekrytoinnit. Joka vuosi Hostel Domus Academica 
työllistää noin 14 eri alojen  opiskelijaa. Osa palaa hosteliin 
kesä  toisensa jälkeen suurimman osan ollessa uusia kasvoja. 

”Maaliskuussa, kun muutan yhtymän keskustoimistolta 
hostelille, aloittaa ensimmäinen myyntisihteerimme työnsä. 
Se on vähän kuin kotiin tulisi. Kuorimme hiljalleen hostelia 
esiin, vaikka vaihto-opiskelijat vielä asuttavatkin huoneita”, 
Anna Vunneli hymyilee. 

”Samaan aikaan viemme läpi myös työntekijöiden pe-
rehdytysprosessin. Olemme useina vuosina pärjänneet hyvin 
Helsingin hostelien asiakaspalveluvertailussa eikä palvelun 
laadusta tingitä. Halu palvella, läsnäolo ja osaaminen luovat 
Hostel Domus Academican hengen. ”

”Pidä varasi ettet päästä asioita kasvamaan liian suuriksi.”

Hektinen loppukevät ei jätä aikaa tupluureille: Varasto-
jen inventaariot, hankinnat, yhteistyökumppanien aloituk-

set, aamiaisen suunnittelu yhdessä ravintolan kanssa, uudet 
työntekijät, ohjeistukset vuorolistoista tilityksiin, IT-laittei-
den asennukset. 

Kun kuukausia vaihto-opiskelijoiden koteina toimineet 
huoneet vapautuvat 31.5. hostelin käyttöön, on hostel valmis 
loppukiriin. Yksi yö muuttaa asunnot Suomen suurimman 
kesähotellin huoneiksi. 

”Elämä on ihan kuin virta. Toiset purjehtivat hitaasti ja toi-

set nopeasti ja jotkut keikahtavat kumoon.”

1.6. on merkillinen päivä. Puolenpäivän jälkeen Hostel 
Domus  Academican aula herää eloon. Tuleviin kesävuoro-
kausiin tiivistyy kuukausien työ.

Anna Vunneli katselee vilinää hymyillen. Kaikki voitava on 
tehty, kaikki on valmista. Hostel Domus Academica on auki. 
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HOSTEL  
DOMUS  
ACADEMICA
PALVELEE TURISTEJA  
JA ON SUOMEN 
 SUURIN KESÄAJAN 
TOIMIVA HOSTEL. 

asokkaat ja avarat 326 huonetta 
 täyttyvät kesäisin asiakkaista reppu-
reissaajista kongressimatkailijoihin. 

Kaikissa hostelin huoneissa on oma kylpy-
huone ja  pienoiskeittiö. Asiakkailla on käy-
tössään yhteinen oleskelutila, jossa on yhteis-
keittiö, televisio, internetpäätteitä sekä kirja-, 
lelu- ja astialainausta. Hostellin palveluihin 
kuuluu myös aamiainen sekä oheispalveluina 
pysäköinti ja pesulan käyttö.

Hostel Domus Academica tunnetaan laa-
dusta, hyvästä  palvelusta, kilpailukykyisestä 
hinta-laatusuhteesta sekä keskeisestä sijainnis-
ta. Yhtiön suurin asiakasryhmä on  yksittäiset 
ulkomaiset matkailijat, myös kongressivieraat 
muodostavat merkittävän osan asiakkaista.

Vuonna 2014 erityisesti ulkomaalaisten 
asiak kaiden  määrä kasvoi edellisvuodesta, ollen 
71 %.  Venäläiset  asiakkaat muodostivat edel-
leen suurimman yksittäisen  ryhmän,  lisäksi 
ulkomaalaisia asiakkaita oli eniten  Saksasta, 

 Italiasta, Espanjasta, Ranskasta ja Yhdysval-
loista. Erityisesti yhdysvaltalaisten asiakkaiden 
vierailut kasvoivat huomattavasti.

Hostel Domus Academican yksi tärkeis-
tä menestystekijöistä on hyvä asiakaspalvelu, 
jota toteutettiin kesäaikana 16 kielitaitoisen 
työntekijän voimin.  Kesätyöntekijät ovat mat-
kailualan ja korkeakoulujen opiskelijoita, joille 
hosteltoiminta tarjoaa monipuolisen ja mielen-
kiintoisen työn kansainvälisessä työympäris-
tössä.

Vastuullisuus on toiminnan kehittämi-
sen lähtökohta matkailupalveluissa ja yhä 
 useammalla tärkeä majoituksen valintaperus-
te. Ekologisuus Hostel Domus Academicassa 
tarkoittaa palvelun hiilijalanjäljen kompensoin-
nin lisäksi vastuullisia valintoja kautta linjan: 
aina luomu- ja lähiruokaa sekä Reilun Kaupan 
tuotteita suosivasta aamiaisesta henkilökunnan 
sitouttavaan perehdytysprosessiin ulottuen.

T

KIINTEISTÖT

KUSTANNUS

SIJOITUS

RAVINTOLAT  
JA MAJOITUS

T A P A H T U M I A  V U O D E L T A  2 0 1 4

Hostel uusi vuonna 
 2014 verkkosivunsa, 
joilla  asiakkaita pal-
vellaan nyt myös ve-
näjäksi. 

1

Hostel Domus 
 Academicassa 
laskettiin  ja 
kompensoitiin 
 hiilidioksidipäästöt 
jo kuudetta kertaa.  
 Kompensaatio 
 toteutettiin tukemalla 
Zhangbein tuulivoima-
hanketta Kiinassa.

2

Hostel Domus 
 Academicassa vieraili  
 kesän aikana lähes  
15 000 asiakasta, 
 jotka edustivat 120 eri 
 kansallisuutta.

3

Hostel noteerattiin 
 kesäaikana useissa  
 kansainvälisissä    
kestävän matkailun 
 blogi kirjoituksissa.

4

Työntekijät 
kiinnittivät  huomion  
omaan ympäristö-
vastuullisuuteensa ja 
käyttivät työmatkoihin 
julkista liikennettä.

5

Oy Academica Hotels Ltd 2014 2013 2012 2011 2010

Liikevaihto, milj. € 1,4 1,4 1,4 1,2 0,9

Liikevoitto, milj. € 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2

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

Henkilökunnan lukumäärä kesäisin 16 16 16 12 12
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Risto Pulkkinen 
Suomalainen kansanusko.  
Samaaneista saunatonttuihin
Gaudeamus 2014, 416 sivua

Suomalaisen muinais- ja kansanuskon 
perusteos tarjoaa kiehtovan katsauk-
sen maailman syntyyn, tämän- ja 
tuonpuoleiseen sekä pyhiin paikkoihin. 
Helsingin yliopiston uskontotieteen 
dosentti ja Lapin yliopiston pohjoisen 
etnografian dosentti Risto Pulkkinen 
kuvaa tieteellisellä tarkkuudella ja 
samalla viihdyttävästi samanismia ja 
käytännön magiaa. Tontut, haltiat ja 
maahiset heräävät eloon. Kirjan kan-
nessa irvistelevä karhunkallo asettuu 
osaksi suomalaista maailmanselitystä 
yhdessä tähtitaivaan, viljan ja tulen 
kanssa.  Selkeä taitto, tekstien ja harvi-
naislaatuisten kuvien taitava yhdistely 
takaavat mieleenpainuvan ja mieltä 
avartavan lukukokemuksen. 

info

KIINTEISTÖT

SIJOITUS

RAVINTOLAT  
JA MAJOITUS

KUSTANNUS

ustannustoimittaja Ani Kuusjärvi huomasi 
 notkuvansa kollegoidensa ovensuussa lukemassa  
parhaita paloja työn alla olevasta käsikirjoitukses-

ta. Tekstistä löytyi jatkuvasti jotain uutta ja kiinnostavaa, 
joka oli pakko jakaa talon muun väen kanssa.  

Se oli hyvä merkki. 
”Toinen hyvä merkki on, kun uuden käsikirjoituksen 

näkee mielessään heti kirjana ja päässä syntyy ilotulitus”, 
Kuusjärvi sanoo. 

Suomalainen kansanusko. Samaaneista saunatonttui-
hin -teoksen tielle on osunut useita hyviä merkkejä. Sen kir-
joittaja, Helsingin yliopiston uskontotieteen dosentti ja Lapin 
yliopiston pohjoisen etnografian dosentti Risto Pulkkinen 
on tyytyväinen mies. Syystäkin. Kirja ilmestyi lokakuun alus-
sa ja myi hyvin heti ensimmäisenä päivänä. 

Pari kuukautta kirjan ilmestymisen jälkeen tallinnalainen 
painotalo sai tehtäväkseen painaa toisen painoksen. Tiedot-
taja Outi Kitti povaa teokselle pitkää ikää, noin kymmentä 
vuotta. Jos ennustus toteutuu, kaksi painosta tuskin riittää 
tyydyttämään lukijoiden tarpeet. 

Kovakantinen, räiskyvänvärinen tietokirja on siis nappi-
suoritus. Miten Gaudeamus ja kirjoittaja sen tekivät? 

YLEISTEOS PUUTTUI
”Valmistelin parikymmentä vuotta sitten yliopiston  luentoja 
kansanuskosta ja hankin tiedot eri lähteistä. Saatavilla ei 
ollut minkäänlaista yleisteosta”, Pulkkinen kertoo. ”Tein op-
pimateriaalin itse maailman rakentumisesta, ihmissielusta 
ja samanismista. Rakensin uutta tietoa vanhan päälle ja sain 
aikaan toimivan luento kokonaisuuden.

KALVOISTA

KIRJAKSI
Suomalaisen kansanuskon  käsikirjoitus vakuutti   Gaudeamuksen ensi 

 metreillä. Tällaista kirjaa ei ole Suomessa vielä julkaistu. Me teemme sen, 
 tiedekustantamo päätti, ja osui ajan hermoon. 

K

1990–2010-luvut
Kirjoittaja valmistelee    luento- 
ja kalvomateriaalia  Helsingin  
 yliopiston  uskontotieteen 
 laitoksen ja Rovaniemen 
 yliopiston  opetusta varten.

Toukokuu 2013
Kirjoittaja tarjoaa  
 käsikirjoitusta 
 Gaudeamukselle.  
Kustantaja ottaa   
tekstin luettavakseen.

Kesä 2013
Käsikirjoitus  
lähetetään 
vertais-
arvioitavaksi.  

Lokakuu 2013
Vertaisarviot valmistuvat ja 
ovat positiivisia. Kirjoittaja 
ja kustantaja sopivat teoksen 
julkaisemisesta, ja yhteistyö 
heidän välillään alkaa.

Lokakuu 2013– 
helmikuu 2014
Kirjoittaja saa kustannus-
toimittajalta palautetta ja 
työstää käsikirjoitusta sen 
perusteella.
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Pikkuhiljaa Pulkkiselle syntyi idea laatia itse yleisteos, 
joka voisi toimia yliopiston tenttikirjana. Toukokuussa 2013 
hän otti yhteyttä Gaudeamukseen. 

”Käsikirjoitus oli todella kiinnostava. Vaikka kansanus-
komuksista on kirjoitettu runsaasti, tässä oli paljon sellaista 
tietoa, jota Suomessa ei ollut aiemmin  esitetty”, kertoo kus-
tannusjohtaja Leena Kaakinen.  Kirja palvelisi sekä tiede-
yleisöä että laajempaakin lukija kuntaa. 

”Moni suomalainen on kiinnostunut siitä, miten kansan-
uskomukset vaikuttavat nykypäivänä. Tavoitteenamme oli 
tehdä helposti lähestyttävä kirja”, Kaakinen summaa. 

Helmikuu 2014
Kirjoittaja ja 
 kustannustoimittaja 
tapaavat ensim-
mäisen kerran.

Maaliskuu 2014
Kirjan esittelytekstit 
 laaditaan Gaudeamuksen  
luetteloon ja verkko-
sivuille. Kirjalle 
 suunnitellaan kansi.

Huhtikuu 2014
Ennakkomyynti kirjakaupoille  
alkaa. Ehdotus kirjamessu-
ohjelmaan Turkuun ja 
 Helsinkiin. Käsikirjoituksen 
toinen versio valmistuu.

Toukokuu 2014
Kustannus-
toimittaja 
 aloittaa käsi-
kirjoituksen 
 työstämisen.

Kesä 2014
Kirjoittaja ja 
 kustantaja 
 viimeistelevät 
kustannus-
sopimuksen.

Käsikirjoitus lähetettiin laadunvarmistusprosessiin eli 
vertaisarvioitavaksi ulkopuolisille tieteellisille asiantuntijoil-
le. Pulkkista jännitti. Keiden arvioitavaksi teksti päätyisi? 
Sitä hän ei tiedä tänä päivänä, niin kuin eivät tienneet arvi-
oijatkaan, kenen tekstiä lukivat.

Kesän lopussa helpotti. Arvioijat näyttivät vihreää  valoa. 
Junanpilli soi. Yhteinen matka alkoi.

Ani Kuusjärvi lähetti ensimmäiset kommenttinsa 
 kirjoittajalle lokakuussa 2013. Toivomuslistalla oli parannuk-
sia, muutoksia, lisäyksiä ja poistoja. Työpari vaihtoi  tutki-
mushistoriaa käsittelevän luvun paikan alusta  loppuun, jotta 
aloituksesta tulisi vetävämpi. He karsivat   leipätekstistä ja 
arkistonäytteistä päällekkäisyyksiä,  sopivat aikatauluista ja 
miettivät kuvitusta. 

Helmikuuhun 2014 Pulkkinen työsti tekstiään yksin. Vaa-
timattomista kalvoista oli kehkeytymässä muhkea tietokirja. 
Samaan aikaan Gaudeamuksessa käynnistyi kirjan myynnin 
ja markkinoinnin suunnittelu. Ennakkomyyntiä varten kirja 
sai jo tässä vaiheessa esittelytekstin, kirjastoluokan ja tietysti 
hinnan. Huhtikuussa kirjaa ehdotettiin myös tulevan syksyn 
messuohjelmiin.

Aprillipäivänä Kuusjärvi sai pöydälleen käsikirjoituksen 
toisen version. Silloin alkoi kustannustoimittajan rauhallisin 
työvaihe, ”peruseditointi”. Kuusjärvi perehtyi tekstiin kynä 
kädessä: hän sujuvoitti, vaihtoi kappaleiden paikkaa, pyysi 
selvennyksiä. Pulkkinen ei noussut takajaloilleen. Hän näki, 
että editointi paransi tekstiä. 

”Yhteistyö oli hauskaa!” molemmat vakuuttavat. 
”Lähetin kommentteja Ristolle useassa vaiheessa, sillä on 

tärkeää löytää työnteolle järkevä rytmitys, jotta kummassa-
kaan päässä ei synny kuolleita hetkiä”, Kuusjärvi kertoo. 

Kesällä 2014 Kuusjärvi ja Pulkkinen jatkoivat ideointiaan. 
Kalenteriliite olisi hyvä! Voisiko Risto huolehtia asiahakemis-

Kustannustomittaja Ani Kuusjärvi ja tiedottaja Outi Kitti uskovat, 
että Risto Pulkkisen kirjalla on pitkä elinkaari. 

On tärkeää löytää työnteolle järkevä 
rytmitys, jotta kummassakaan päässä 
ei synny kuolleita hetkiä.”

tosta? Sovittu. Aikataulukin oli selvinnyt: kirja haluttiin jul-
kaista Helsingin kirjamessuilla lokakuun loppupuolella.

Mutta kuinkas sitten kävikään? Kevään markkinointi-
ponnistelut kantoivat hedelmää, ja kirjoittaja sai kutsun Hel-
singin messujen lisäksi myös Turkuun, jossa messut pidettiin 
jo lokakuun alussa. Aikataulu kiristyi. Kylmä hiki nousi teki-
jöiden otsalle. Nyt tuli oikeasti kiire.  

YMPÄRIPYÖREITÄ PÄIVIÄ
Elokuun alussa Ani Kuusjärvi sai graafikko Maria Mannerin 
suunnitteleman taittopohjan. Kuusjärvi taittoi tekstin itse. 
Hän halusi nähdä taitetun käsikirjoituksen mahdollisimman 
nopeasti, sillä kokonaisuus hahmottuu eri tavalla taitettuna 
kuin pelkkänä tekstitiedostona. 

Samaan aikaan kirjoittaja suunnitteli kuvitusta yhdessä 
freelancer Arto Kuusterän kanssa. Kuusterä selvitti kuvien 
saatavuutta muun muassa Museovirastosta. Kustannustoi-
mittaja Teemu Ojanne käsitteli kuvat painovalmiiksi. 

Suomalainen kansanusko oli ponnistusvaiheessa ja 
Gaudeamus kuin mehiläispesä: yksi haki kuvia, toinen teki 
korjauksia, kolmas luki ja taittoi. Mietittiin tekstiin upotetta-
vien laatikoiden paikkaa, kuvien laatua, kirjan ulkoasua. Ani 
Kuusjärven pöytä täyttyi kymmenistä muistilapuista. Oli oi-
koluettava, viimeisteltävä takakannen teksti yhdessä tiedot-
tajan kanssa. Tarkistettavien yksityiskohtien lista oli loputon.

KOUKUSSA TEKSTIIN
Loppuvaiheessa Gaudeamuksessa paiskittiin töitä  miltei ym-
päri vuorokauden. Silmät väsyivät juuri silloin, kun oikolu-
vussa tarvittiin suurinta tarkkuutta. Kuusjärvi luki syyskuus-
sa tekstin viimeisen, neljännen, kerran. 

”Jäin koukkuun. Nautiskelin yhteisen työn tuloksista”, 
hän toteaa.

Vihdoin valmis taitettu kirjan sisus ja kannet lähtivät 
painoon. Jonkin ajan päästä Kuusjärvi sai tarkistettavakseen 
PDF-pohjaiset vedokset ja graafikko kannen vedokset. Kolme 
viikkoa myöhemmin Tallinna Raamatutrükikoja OÜ toimitti 
puoliranskalaisella sidoksella sidotut lämpimäiset Gaudea-
mukselle, Kirjavälitykseen ja Turun kirjamessuille. 

Kesä–elokuu 2014
Kirjoittaja muokkaa 
käsikirjoitusta kustan-
nustoimittajan muutos-
ehdotusten perusteella. 
Kirja taitetaan.

Syyskuu 2014
Kirja painoon Tallinnaan. Tallinna Raamatutrü-
kikoja OÜ toimittaa kirjan kustantajalle ja Kirja-
välitykseen, josta se jaellaan kirjakauppoihin. 
 Mediatiedotus ja markkinointi käynnistyvät:  
kirjan ilmestymisestä on saatava tieto lukijoille. 

Lokakuu 2014
Kirjailija Turun 
ja Helsingin 
 kirjamessuilla.

Tammikuu 2015
Kirjailija Tieteen 
 päivillä Helsingissä.  
Lauri Jäntin 5 000 
 euron kunnia maininta. 

Kirjailijalle kirjan odottaminen oli tunteiden ristitulta. 
”On ihan epätodellinen fiilis, kun kirja on kädessä”, 

 Pulkkinen sanoo. 
Hän on hyvin tyytyväinen, niin kuin on Ani Kuusjärvikin.  

Ja Gaudeamus. Jo raakakäsikirjoituksesta oli uumoiltu, että 
tästä tulee hyvä kirja, mutta silti innostunut vastaanotto 
 yllätti. Suomalaisesta kansanuskosta sukeutui syksyn ”musta 
hevonen”. 

Turun kirjamessuilla kauppa kävi kuin siimaa. Se oli 
 ensimmäinen hyvä merkki tulevasta. 

”Kirjasta innostuivat erityisen paljon Suomen lukui-
sat luonnon- ja muinaisuskontoihin sekä muun muassa 
 samanismiin erikoistuneet yhdistykset”, kertoo Outi Kitti. 

”Laajan lukijakunnan lisäksi kirjalla on hyvät mahdolli-
suudet päästä kurssi- tai pääsykoekirjaksi yliopistoihin.” 

Siitä alkaisi yleistajuisen, mutta tieteelliset kriteerit 
 täyttävän teoksen toinen elämä. 

Kustannustoimittaja Ani Kuusjärvi ja kirjailija Risto Pulkkinen t ekivät 
tiivistä yhteistyötä. Teksti oli useiden kuukausien ajan kuin muovailu-
vahaa, mutta vähitellen tiedostot muuttuivat esineeksi. 
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GAUDEAMUS
JA SEN KIRJAT  
TARJOAVAT  TIEDON 
 LISÄKSI  ELÄMYKSIÄ JA 
 PUNNITTUA NÄKEMYSTÄ 
SUOMEN KIELELLÄ. 

htiö julkaisee tieteeseen perustuvaa 
tieto- ja  tiedekirjallisuutta: yleisiä 
 tietokirjoja, oppikirjoja, ammatti-

kirjallisuutta sekä yhteiskunnallisia puheen-
vuoroja. Kirjoillaan Gaudeamus tuo tieteen ja 
tiedon kaikkien saataville.

Tuotannon painopiste on humanistis-
yhteiskunnallisessa kirjallisuudessa. Lisäksi 
julkaistaan kustannustoiminnan profiiliin so-
veltuvaa muuta kirjallisuutta: luonnontieteitä, 
taloutta, tekniikkaa ja ympäristö asioita käsitte-
leviä teoksia.

Vuonna 2014 julkaistiin 27 uutta kirjaa ja 
30 uusintapainosta.

Tieto- ja tiedekirjojen markkinatilanne on 
viime vuosina vaikeutunut. Vaikka kriittiseen ja 
hyvään tutkimukseen perustuvat, puhuttelevat 
ja ymmärrettävästi kirjoitetut kirjat puolustavat 
edelleen paikkaansa, on yleisöjen tavoittaminen 
medioiden ristipaineessa vaikeutunut. Tämä on 
heijastunut myös merkittävällä tavalla Gaudea-
muksen tulokseen.

Gaudeamus on samojen haasteiden edessä 
kuin koko kustannusala. Gaudeamuksen vuosi 
oli haastava eikä yhtiö päässyt taloudellisiin 
tavoitteisiinsa. Kirjamyynti laski, eikä Gau-
deamuksen ja HYY Ravintoloiden yhteinen 
kirjakauppa-kahvila Gaudeamus Kirja & Kahvi 
saavuttanut taloudellisia tavoitteitaan kolman-
tenakaan toimintavuonna.

Vuosi 2014 oli Gaudeamukselle muutos-
ten vuosi. Suurin muutos oli kustannusjoh-
tajan vaihtuminen. Suunnittelu- ja tuotanto-
prosesseja tehostettiin. Erityisesti panostettiin 
 tiedotukseen, myyntiin ja kirjojen ulkoasuun. 
Tavoitteena on tehdä Gaudeamus tunnetuksi  
myös akateemisen  maailman ulkopuolella. 
Gaudeamuksessa toteutettiin vuoden aika-
na brändiuudistus ja uusittiin tiedotus- ja 
markkinointi materiaali. Myös niiden ulko-
asuun on panostettu entistä enemmän. 
 Gaudeamuksen verkkokauppa  uudistettiin 
 syksyllä.

Y
T A P A H T U M I A  V U O D E L T A  2 0 1 4

Vuoden 2014 merkittäviä  
julkaisuja olivat muun 
 muassa Tapio Markkasen, 
Paula Havasteen ja Allan Tii-
tan toimittama Suomalaisia 
tieteen huipulla, Jyrki Kalli-
on suomentama ja toimitta-
ma Mestari Kongin keskus-
telut: kungfutselaisuuden 
ydinolemus, Risto Pulkkisen 
Suomalainen kansanus-
ko, Arja Rosenholmin, Suvi 
Salmenniemen ja Marja Sor-
varin toimittama Naisia Ve-
näjän kulttuurihistoriassa,  
Chris Stringerin Vain yksi 
jäi: miten meistä tuli ainoa 
ihmislaji ja Massimiano 
 Bucchin Newtonin kana: 
 tiede keittiössä. 

1

Semi Purhosen ja työryhmän 
teos Suomalainen maku oli 
ehdokkaana Kanava-kirjal-
lisuuspalkinnon saajaksi.  
Pirkko Vartiaisen, Seija 
 Ollilan, Harri Raision ja Juha 
Lindellin Johtajana kaaoksen 
reunalla sai Suomen ekono-
mien kirjallisuuspalkinnon 
kunniamaininnan ja voitti 
yleisöäänestyksen. Risto 
Pulkkisen teos Suomalainen 
kansanusko sai Lauri Jäntin 
kunniamaininnan.

2

Gaudeamuksen Leena Kaa-
kinen ja Ani Kuusjärvi sekä 
Suomalaisia tieteen huipulla 
-teoksen toimittajat vieraili-
vat syyskuussa 2014 tasaval-
lan presidentti Sauli Niinis-
tön luona Mäntyniemessä. 
Vierailun tarkoituksena oli 
lahjoittaa presidentille kirja 
Suomalaisia tieteen huipul-
la. Kirja haluttiin lahjoittaa, 
koska Niinistö on kertonut 
julkisuudessa arvostavansa  
koulutuksen merkitystä  
 korkeatasoisen tieteen 
 perustana.

3

Tieteellisten seurain valtuus-
kunnan julkaisufoorumin 
tieteellisten julkaisukanavien 
tasoluokituksessa Gaudea-
mus on saanut luokituksen 
2 eli korkeimman tason, jolle 
kirjankustantaja voi päästä.  
Suomessa tämän tason (joh-
tava tieteellinen julkaisuka-
nava) on saavuttanut vain 
neljä kustantajaa.

4

Gaudeamus Oy 2014 2013 2012 2011 2010

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

Liiketappio, milj. € -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

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

Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 9 11 9 7 8

KIINTEISTÖT

SIJOITUS

RAVINTOLAT  
JA MAJOITUS

KUSTANNUS

HYY YHTYMÄN VUOSI 2014 HYY YHTYMÄN VUOSI 201430  31



HYY SIJOITUS
olmatta vuotta peräkkäin kaikki omai-
suuslajit tuottivat hyvin, ja koko salkun 
laskennallinen vuosituotto oli 9,2 %.

Myönteinen kehitys ei edellyttänyt muutok-
sia HYY  Yhtymän sijoitusstrategiassa. Ainoas-
taan osakepaino vaihteli ollen vuoden päättyes-
sä noin 80 %.

Yhtymän sijoitussalkku jakautuu rahasto-
sijoituksiin kotimaassa ja ulkomailla. Riski-

pitoiselle salkulle asetettu pitkän aikavälin 
tuotto tavoite on 8 %. 

HYY Yhtymän sijoituksia hoitaa yksi omai-
suudenhoitaja täydellä valtakirjalla. Yhtymän 
vastuullisen sijoittamisen toiminta-ajatusten 
mukaisesti omaisuudenhoitajan tulee olla YK:n 
vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) 
allekirjoittaja. Sijoituspolitiikasta päättävät 
HYY Yhtymä ja ylioppilaskunnan edustajisto.

K

HYY
RAVINTOLAT

KIINTEISTÖT

MAJOITUS JA
RAVINTOLAT

SIJOITUS

KUSTANNUS

N E L J Ä  F A K T A A  S I J O I T U S T O I M I N N A S T A

Markkina-arvo (tuhatta euroa) 31.12.2014   23.12.2013   31.12.2012

Osakkeet Suomi 2 762  20 % 2 638 20 %  2 666 23 %

Osakkeet Eurooppa 1 262 9 %  734  6 % 754 7 %

Osakkeet Pohjois-Amerikka 1 984 14 %  1 756  14 %  976 8 %

Osakkeet Aasia -  0 %  246 2 % 319 3 % 

Kehittyvät markkinat 4 939 35 % 4 043  31 %  4 320 37 %

Globaalit osakerahastot 310 2 % 1 616 12 % 1 164 10 %

Korot 2 883 20 % 1 914 15 % 1 391 12 %

Yhteensä 14 139 100 % 12 948 100 % 11 589 100 %

HYY Yhtymän arvopaperi-
sijoitustoiminta on alkanut 
vuonna 2005. Sijoitustoi-
mintaa toteutetaan pitkäjän-
teisesti ja vastuullisesti.

1

Sijoitussalkku koostuu ra-
hastosijoituksista Suomessa  
ja ulkomailla. Salkun 
 strategisia painotuksia ei 
muutettu vuonna 2014.

2

Sijoitussalkun strateginen  
allokaatio on entiseen 
 tapaan 80 % osakkeisiin ja 
20 % korkoihin. 

3

Alkuperäinen sijoitussumma  
oli 9,9 miljoonaa euroa, 
ja vuoden 2014 lopussa 
 sijoitusten arvo oli noin 14,1 
 miljoonaa euroa.

4

A R V O P A P E R I T  M A R K K I N A - A R V O I N  J A  O M A I S U U S L A J E I T T A I N

H A L L I N T O  J A  J O H T A M I N E N

YY Yhtymän omistaa Helsingin yliopiston 
ylioppilas kunta (HYY), joka on perustettu vuonna 
1868. Vuoden 2014 lopussa ylioppilaskunnalla oli 

27 119 jäsentä. Jäseniä ovat kaikki Helsingin yliopistossa alem-
paa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. 

Ylioppilaskunta toimii jäsenistönsä yhdyssiteenä ja edis-
tää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä 

opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä 
pyrkimyksiään. Yli oppilaskunnan tehtävänä on osallistua 
yliopistolaissa säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoita-
miseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutunee-
seen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

Ylioppilaskunta rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla ja 
HYY Yhtymän voitonjaolla. 

Ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenten  joka 
toinen vuosi 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 perus-
teella vuotuisista yhtymän emoyhteisön eli HYYn kiinteis-
tötalouden sijoitus- ja riskipuitteista

• päättää HYY Yhtymän emoyhteisön vuotuisen tavoitebud-
jetin sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapau-
den myöntämisestä

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

• valitsee tarvittaessa ylioppilaskunnan tarkastus komitean.

YLIOPPILASKUNNAN 
EDUSTAJISTO

Päätösorganisaatio

Ylioppilaskunnan edustajisto (60) Tarkastuskomitea

Ylioppilaskunnan hallitus (7–13)
Oy HYY-Yhtiöt Ab:n yhtiökokous

HYY Yhtymän hallintoneuvosto (12–18)

HYY Yhtymän hallitus (7–11)
Kiinteistöhallitus

Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hallitus

Tarkastusvaliokunta

Sijoitusvaliokunta

PalkitsemistyöryhmäTytäryhtiöiden hallitukset

Edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle hallituksen 
 kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Hallitus
• käyttää hallinto- ja toimeenpanovaltaa ylioppilas kunnan 

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

HYY Yhtymän hallintoneuvoston ja HYY  Yhtymän halli-
tuksen 

• hyväksyy edustajistolle esitettävät esitykset, jotka  koskevat 
HYY Yhtymän omistajastrategia-asiakirjaa,  emoyhteisön 
vuotuisia sijoitus- ja riskipuitteita ja  kiinteistötalouden ta-
voitebudjettia.

YLIOPPILASKUNNAN 
HALLITUS

H
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Ylioppilaskunnan hallitus valitsee vuosittain hallinto-
neuvoston, johon kuuluu 12–18 jäsentä. Kaikki hallinto-
neuvoston jäsenet ovat opiskelijoita. Jäsenet valitaan 
 vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvosto
• toimii HYY Yhtymän ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hallintoneu-

vostona 
• käsittelee yhtymän hallituksen esityksen perusteella yhty-

mäkokonaisuuden kannalta merkittävät ja periaatteelliset 
asiat sekä valvoo osaltaan omistajastrategian toteutusta

• antaa selontekoja tai lausuntoja edustajistolle ja yli-
oppilaskunnan hallitukselle eri päätösasiakirjoista

• seuraa ja valvoo sijoitustoiminnan eettisten tavoitteiden 
toteutusta. 

Vuonna 2014 hallintoneuvosto kokoontui neljä kertaa. Osal-
listumisprosentti kokouksiin oli 66.

HYY YHTYMÄN 
 HALLINTONEUVOSTO Toivonen Niilo, puheenjohtaja

Tyynelä Elina, varapuheenjohtaja
Hurme Lauramaija

Jones Aino

Koponen Matias

Kähkönen Antti

Kärjä Helmi

Loikkanen Silva

Meri Otto

Noponen Miska

Nummelin Pilvi

Ott Jenni

Palin Paula

Piikkilä Mimmi

Rinta-aho Jari

Rissanen Simo

Saarela Eppu

Hallintoneuvosto 31.12.2014

HYY Yhtymän hallitus toimii yhtymän emoyhteisön eli 
HYYn kiinteistötalouden ja Oy HYY- Yhtiöt Ab:n ja sen kon-
sernin hallituksena.  

Ylioppilaskunnan hallitus valitsee HYY Yhtymän 
 hallituksen puheenjohtajan, jonka tulee olla nykyinen tai 
entinen ylioppilaskunnan jäsen. HYY Yhtymän hallitukseen 
valitaan lisäksi  6–10 muuta jäsentä, joista enemmistön tulee 
olla valintahetkellä ylioppilaskunnan jäseniä. Hallitukseen 
tulee valita vähintään yksi ja enintään neljä asiantuntija-

HYY YHTYMÄN 
HALLITUS

jäsentä. Henkilökunnan  edustajalla on puhe- ja läsnäolo-
oikeus hallituksen kokouksissa. Jäsenet valitaan vuodeksi 
 kerrallaan.

Ylioppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan henki-
lön, jonka tehtävänä on yhteyden pito Yhtymän hallituksen ja 
ylioppilaskunnan hallituksen välillä. 

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 ra-
hoitusta koskevat päätökset

• huolehtii johtamisen tukemisesta, valvonnasta ja 
 arvioinnista. 

Vuonna 2014 HYY Yhtymän hallitus kokoontui kahdeksan 
kertaa. Hallitukseen kuului hallituksen puheenjohtajan li-
säksi viisi opiskelijajäsentä ja neljä asiantuntijajäsentä sekä 
henkilökunnan edustaja. Hallituksen jäsenten osallistumis-
prosentti kokouksiin oli 90. 

1. Antti Kerppola

puheenjohtaja
oikeustieteen maisteri
HYY Yhtymän hallituksessa 
2010-2011 ja vuodesta 2014

2. Elisa Tuomi

varapuheenjohtaja
oikeustieteen maisteri
HYY Yhtymän hallituksessa 
 vuodesta 2014

3. Jaakko Hietala

oikeust. kand., asianajaja
Asianajotoimisto Bird & Bird, 
Partner
HYY Yhtymän hallituksessa 
1993-1995 ja vuodesta 2000

4. Aaro Häkkinen

fil. yo., oikeust. yo.
HYY Yhtymän hallituksessa 
 vuodesta 2012

5. Risto Karinkanta

FM, VTK, TkK
Aalto Capital, analyytikko
HYY Yhtymän hallituksessa 
vuodesta 2013

6. Elina Mattero

filosofian maisteri
HYY Yhtymän hallituksessa 
vuodesta 2014

7. Tiina Parkkinen

fil. yo.
HYY Yhtymän hallituksessa 
vuodesta 2013

8. Tarja Pääkkönen

TkT (yritysstrategiat),  
DI (Rak)
Boardman Oy, partneri ja 
hallituksen jäsen 
HYY Yhtymän hallituksessa 
vuodesta 2008

9. Jaakko Taivalkoski

diplomi-insinööri, eMBA
Rakennusosakeyhtiö Hartela, 
toimitusjohtaja
HYY Yhtymän hallituksessa 
vuodesta 2014

10. Erkka Valkila

insinööri
SATO Oyj, toimitusjohtaja
HYY Yhtymän hallituksessa 
vuodesta 2007

11. Teemu Ojanne

henkilökunnan edustaja,
filosofian maisteri
Gaudeamus Oy, 
kustannustoimittaja
Gaudeamus Oy, 
työsuojeluvaltuutettu
HYY Yhtymän hallituksessa 
vuodesta 2014

LISÄKSI HYY YHTYMÄN 
 HALLITUKSESSA  
TOIMI VUONNA 2014
Markus Lommi, 
 puheenjohtaja (1.1.–31.3.)
Aino Jones, 
 varapuheenjohtaja (1.1.–31.3.)
Heikki Luoto,   
jäsen (1.1.–31.3.)
Kerstin Rinne, 
 asiantuntijajäsen (1.1.–31.3.)
Leena Kaakinen, henkilö-
kunnan edustaja (1.1.–14.4.)

HYY Yhtymän hallitus 5.3.2015

10. 1. 3. 6.

9. 4. 8.

5.

2.11.
7.
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Yhtymän hallituksella on työvaliokunta, jonka työskentelyllä 
varmistetaan mm. ajankohtainen ja riittävä tiedonkulku yh-
tymän asioista omistajalle eli ylioppilaskunnalle  ja päinvas-
toin. Työvaliokunnan jäseninä vuonna 2014  toimivat HYYn 
hallituksen puheenjohtaja, varapuheen johtaja ja yhtymävas-
taava sekä talousjohtokunnan ja HYY Yhtymän hallituksen 
puheenjohtaja. HYY Yhtymän toimitusjohtajalla on läsnä-
olo-oikeus työvaliokunnan kokouksissa.

TYÖVALIOKUNTA

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta valmistelee, valvoo, kehittää ja arvioi 
riskienhallintaa, verokysymyksiä, sisäisiä valvontajärjestel-
miä, taloudellista raportointia sekä tilintarkastusta ja sisäistä 
tarkastusta koskevia asioita. 

HYY YHTYMÄN 
HALLITUKSEN 
VALIOKUNNAT

Työvaliokunnan jäsenet vuonna 2014
Anna-Maija Riekkinen

Iiris Niinikoski

Aarni Suvitie

Teemu Palkki

Markus Lommi, puheenjohtaja 1.1.-31.3.
Antti Kerppola, puheenjohtaja 1.4. alkaen

Työvaliokunnan jäsenet 1.1.2015 alkaen
Mari Kyllönen

Pilvi Nummelin

Otso Heiskanen

Antti Kerppola, puheenjohtaja

Tarkastusvaliokunta 31.12.2014
Antti Kerppola, puheenjohtaja, HYY Yhtymän hallituksen 
puheenjohtaja
Elisa Tuomi, HYY Yhtymän hallituksen varapuheenjohtaja
Heikki Närhinen, HYY Yhtymän talousjohtaja
Elina Mattero, HYY Yhtymän hallituksen jäsen
Tiina Parkkinen, HYY Yhtymän hallituksen jäsen
Jaakko Taivalkoski, HYY Yhtymän hallituksen asiantuntijajäsen

HYY Yhtymän toimitusjohtajalla, hallintoneuvoston 
puheenjohtajalla ja KHT-yhteisön päävastuullisella tilin-
tarkastajalla on läsnäolo-oikeus tarkastusvaliokunnan 
kokouksissa.

Sijoitusvaliokunta
Sijoitusvaliokunnan tehtävänä on käsitellä sijoituksiin ja 
 sijoitusriskeihin liittyviä periaatekysymyksiä. Sijoitusvalio-
kunta avustaa johtoa sijoituspäätösten valmistelussa. Se ei 
kuitenkaan tee itsenäisiä päätöksiä. HYY Yhtymän hallituk-
selle päätösesitykset tulevat johdon esityksinä. 

Sijoitusvaliokunta 31.12.2014
Antti Kerppola, puheenjohtaja, HYY Yhtymän hallituksen  
 puheenjohtaja
Eeva Grannenfelt, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo,
sijoitusjohtaja
Erkki Helaniemi, Alexander Group Oy, 
partneri,  hallituksen puheenjohtaja
Risto Karinkanta, HYY Yhtymän hallituksen jäsen
Mauri Laurila, HYY Yhtymän toimitusjohtaja
Anders Löflund, Svenska handelshögskolan, professori
Heikki Närhinen, HYY Yhtymän talousjohtaja
Erkka Valkila, HYY Yhtymän hallituksen jäsen

Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus 
 sijoitusvaliokunnan kokouksissa.

Palkitsemistyöryhmä
Palkitsemistyöryhmä valmistelee yhtymähallitukselle 
 esitykset johdon lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisesta  
sekä palkitsemista koskevista yleisistä periaatteista.  Lisäksi 
palkitsemistyöryhmä huolehtii palkitsemisen  kehittämisestä 
ja valmistelee yhtymähallitukselle esitykset johtajiston palk-
kojen ja etuuksien tarkistamisesta. 

Palkitsemistyöryhmä 31.12.2014
Antti Kerppola, puheenjohtaja, HYY Yhtymän hallituksen 
 puheenjohtaja
Risto Karinkanta, HYY Yhtymän hallituksen jäsen
Tarja Pääkkönen, HYY Yhtymän hallituksen asiantuntijajäsen

HYY Yhtymän toimitusjohtajalla on läsnäolo-oikeus 
 kokouksissa.

YHTIÖIDEN HALLITUKSET
Johtoryhmä 31.12.2014

Mauri Laurila, s. 1962
dipl. ins.
HYY Yhtymän toimitusjohtaja 
Ylioppilaskunnan talousjohtaja
HYY Yhtymän palveluksessa vuodesta 2011

Arja Kosonen, s. 1964
valtiot. maist., EMBA
liiketoimintajohtaja, majoitus- ja ravintola-ala
HYY Ravintolat Oy:n ja Oy Academica Hotels Ltd:n toimitusjohtaja
HYY Yhtymän palveluksessa vuodesta 1991

Heikki Närhinen, s. 1965
KTM
HYY Yhtymän talousjohtaja
HYY Yhtymän palveluksessa vuodesta 2012

Lea Jokio-Suramo, s. 1960
ylioppilas, matkailututkinto
HYY Yhtymän henkilöstö- ja viestintäjohtaja
HYY Yhtymän palveluksessa vuodesta 1984

Tero Suvanto, s. 1972
oikeusnotaari, KJs
kiinteistöjohtaja, HYY Kiinteistöt
HYY Yhtymän palveluksessa vuodesta 2012

Kiinteistö Oy Leppätalon hallitus 31.12.2014
Tero Suvanto, puheenjohtaja
Arto Alho

Arto Mäenmaa

Heikki Närhinen

HYY Ravintolat Oy:n ja Oy Academica  

Hotels Ltd:n hallitus 31.12.2014
Mauri Laurila, puheenjohtaja
Joel Kujala, varapuheenjohtaja
Paulina Ahokas, asiantuntijajäsen
Alviina Alametsä

Topi Hulkkonen

Anne Koskinen, asiantuntijajäsen
Micke Lindholm

Vesa Piilola

Esa Rauhala, asiantuntijajäsen
Kari Vilkki, henkilökunnan edustaja 

Gaudeamus Oy:n hallitus 31.12.2014
Mauri Laurila, puheenjohtaja
Annamari Arrakoski-Engardt, asiantuntijajäsen
Elina Laitinen

Pentti Molander, asiantuntijajäsen
Antti Seitamaa

TILINTARKASTUS
Ylioppilaskunnan, HYY Yhtymän ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n 
sekä sen konsernin ja Kiinteistö Oy Leppätalon tilintarkas-
tajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jossa vastuullisena 
tilintarkastajana on KHT Reino Tikkanen. 

HYY YHTYMÄN 
TARKASTUSKOMITEA
Ylioppilaskunnan edustajisto voi tilintarkastusyhteisön  
 lisäksi valita myös tarkastuskomitean. Edustajisto ei 
 valinnut tarkastuskomiteaa vuodelle 2014. 

htiöt Ab:n
tilintarkas-

vastuullisena 

yhteisön
sto ei 
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”Viime vuosi oli 
Gaudea mukselle  

muutosten vuosi.  
 Myllerryksissä on 

 korostunut se, kuinka 
suuri voimavara työyhteisömme avoin ilma-
piiri ja hyvä keskinäinen yhteistyö on. Olem-
me uudistaneet toimintatapojamme voimakkaasti viime 
vuoden aikana. Tämä on onnistunut yhteistyöllä: kaikki-
en työyhteisömme osaavien jäsenten näkemykset ja ke-
hittämisajatukset täytyy saada hyödynnettyä. 

Olemme panostaneet siihen, että kirjamme löytäi-
sivät lukijansa entistä paremmin. Jokainen kirja on eri-
lainen, mikä tekee tästä työstä erityisen innostavaa. On 
suuri ilo työskennellä kiinnostavien kirjojen parissa ja 
tuoda niiden avulla muillekin uusia oivalluksia.”

”Vuosi 2014 oli töiden puoles-
ta monipuolinen ja antoisa. 
Hostellin kesän valmiste-
lu ja toteutus, myynti ja 
strateginen suunnitte-
lu pitivät minut kiirei-
senä. Laajensin myös 
osaamistani ravinto-
loiden tukipalveluiden 
erinäisiin työtehtäviin. 
Mieleeni jäi loistava 
hostellitiiminini; on ilo ja 
kunnia  tehdä töitä innok-
kaiden ja osaavien nuorten 
kanssa. Ja tietysti myös asiakkaat; 
nautin jokaisesta asiakaskohtaamises-
ta ja huomaamattani yritin hivuttautua 
vastaanottoon palvelemaan asiakkaita. Oli 
hienoa tavata asiakkaita, joiden kanssa olin saattanut käydä 
kirjeenvaihtoa kuukausien ajan ja kuulla heidän viihtyneen 
erinomaisesti vieraanamme.”

”Työntäyteinen, haas-
tava ja monipuoli-
nen. Vuosi 2014 jää 
mieleeni muutoksen 
vuotena, joka vaati 
ammatillista kasvua 
ja kehittymistä monella 
tapaa. Kiinteistöpuolel-
la kirjanpito kokonaisuute-
na on päävastuualueeni ja Ovenia- 
yhteistyön sujuvoittaminen sekä esimerkiksi  
rakentamispalvelun ilmoittamisvelvollisuus verottajalle vaa-
tivat välillä  venymistä.
Toimin puoli vuotta myös Henksun puheenjohtajana ja sain 
olla mukana  organisoimassa monenlaista vapaa-ajan toi-
mintaa  henkilökunnallemme. Viikonloppu Tallinnas-
sa, lasinpuhallus Riihimäellä sekä monet muut 
 kädentaitoja kehittäneet tempaukset yhdessä 
kollegojen kanssa tuovat yhä hymyn huulille.”

Leena Kaakinen
kustannusjohtaja

Gaudeamus
Vuoden esimies 2014

Sirpa-Liisa Inkinen
pääkirjanpitäjä

HYY-Yhtiöt

Anna Vunneli
majoitus- ja  

palvelu päällikkö
Hostel Domus  

Academica

”On mielenkiintois-
ta tehdä  yhteistyö-
tä hyvin erilaisten 
toimijoiden kuten 
Ovenian, vuok-
ralaiskontaktien, 

ylioppilaskunnan 
edustajien ja muiden 

yhteistyökumppaneiden 
kanssa.

Saan seurata  aitiopaikalta   
Helsingin ydinkeskustan kehittä-

mistä.  Odotan mielenkiinnolla, mitä 
tulevaisuus sen suhteen tuo tullessaan. 

HYY Kiinteistöt lanseerasi 2014 kahdet uudet www- 
sivut, joiden toivon tuovan HYY  Kiinteistöille näkyvyyttä  
sekä vuokralaisille lisää asiakkaita.  Olisi hienoa 
 nähdä, että HYY Kiinteistöt voisi Kaivopihan  
ja Domuksen   alueilla tuoda omalta osaltaan  
lisää elävyyttä ja  värikkyyttä  Helsingin 
 kaupunkikuvaan.”

”Vuosi 2014 oli varsin 
työntäyteinen, pala-
vereissa tuli istuttua 
enemmän kun aikai-
semman työurani ai-
kana yhteensä. Suu-
rimpana työllistäjänä 
oli HYY  Ravintoloiden 
toiminnanohjausjärjestel-
mä,  projekti, joka  jatkuu vieläkin. 
Lisäksi alkuvuonna päivitettiin ja  konfiguroitiin Ylioppilas-
kunnan verkko. 

Olen tyytyväinen, että vihdoinkin kaikki ravintolamme 
käyttävät samaa kassajärjestelmää ja toivon hartaasti, että 
HYY Ravintoloiden toiminnanohjausjärjestelmä saataisiin 
kunnialla valmiiksi.

Sen jälkeen olisi aikaa käydä käsiksi moniin muihin pöy-
dällä odottaviin projekteihin.”

”Tapahtuma-
rikas ja sopi-
van kiireinen,  
noihin sanoihin 
 kiteytyy vii-

me vuosi.  Keit-
tiössä riittää aina 

 tekemistä, jonka 
lisäksi Päärakennuksella  

on usein jotain korjattavaa ja 
hoidettavaa, eikä huoltomiestä aina saada sormia nap-
sauttamalla. Tuollaiset jutut työllistävät, mutta pidän 
korjaamisesta ja järjestelemisestä. Meillä on töissä 
hyvä porukka, joka motivoi kiireiseen ja jat-
kuvasti elävään arkeen.  Vaikka uudet asiat ovatkin 
aina mielenkiintoisia, toivon toisaalta tulevaisuudelta 
myös vakautta. Ja niin, uusi työautokin olisi kiva, sähkö-
auto tai  hybridi kenties.”

Giga Akubardia
ravintola-apulainen

UniCafe Päärakennus
Vuoden positiivisin 

 työkaveri 2014

Kimmo Penninkilampi
järjestelmäasiantuntija

Uni-IT 

Lisa Levio
johdon assistentti

HYY Yhtymä ja 
HYY Kiinteistöt

 
 

 

HYY Yhtymän  henkilöstömäärä 31.12.2014
HYY Ravintolat 199

Hostel Domus Academica 1
Gaudeamus 9

HYY-Yhtiöt 20
Uni-IT 3

HYY Yhtymä yhteensä 232

Fakta

VUOSI 2014
HENKILÖSTÖN SILMIN

 2014  2013  2012

Miehiä/Naisia (%) 27/73 29/71 31/69

Vakituinen/Määräaikainen (%) 97/3 97/3  93/7 

Kokoaikainen/Osa-aikainen (%) 89/11 88/13  88/13

Sairaspäiviä (oma sairaus kpl/henkilö) 8,5 7,9  9,5

Työtapaturmia (kpl/sairauspäivät) 20/108 30/40 10/93 

Työmatkatapaturmia (kpl/sairauspäivät) 7/28 4/40 3/10

Ei ammattitauteja 

Koulutus (€/henkilö) 315 185 404

Virkistys (€/henkilö) 158 135 170

Keski-ikä (vuotta) 40 40 36

Palvelusaika (vuotta) 11 10 8

Henkilöstöpalveluyritysten 

Kansallisuuksia töissä vuoden aikana (kpl) 40 41 54 

T U N N U S L U K U J A  H E N K I L Ö S T Ö S T Ä

kautta (henkilötyövuotta) 39 39 31
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Tuloslaskelmat ja kannattavuus 2014 2013 2012 2011 2010

Liikevaihto, milj. € 34,6 35,5 33,5 32,9 31,3

Liikevaihdon muutos, % -2,5 5,7 2,0 5,2 -3,5

Käyttökate, milj. € 8,0 7,5 6,4 7,2 6,1

Suhteessa liikevaihtoon, % 23,2 21,3 19,0 21,9 19,6

Liikevoitto, milj. € 4,2 3,7 2,8 3,3 2,4

Suhteessa liikevaihtoon, % 12,2 10,6 8,3 10,1 7,8

Tulos ennen satunnaisia eriä, milj. € 5,3 3,6 2,9 2,3 2,8

Suhteessa liikevaihtoon, % 15,3 10,2 8,7 7,1 8,9

Tulos ennen satunnaisia eriä, ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai -palautuksia, milj. € 5,3 3,7 2,5 3,1 2,4

Tilikauden tulos, milj. € 5,1 3,8 2,8 2,1 2,5

Suhteessa liikevaihtoon, % 14,7 10,6 8,2 6,3 7,9

Tilikauden tulos, ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai -palautuksia, milj. € 5,1 3,9 2,4 2,8 2,1

Tulokseen kirjatut arvopapereiden arvonalennukset tai -palautukset, milj. € 0,0 -0,1 0,4 -0,7 0,4

Oman pääoman tuotto (ROE), % 17,4 12,5 10,8 8,3 10,3

Oman pääoman tuotto (ROE) ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai -palautuksia, % 17,3 12,9 9,1 11,2 9,0

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 8,8 6,4 5,7 5,4 5,7

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai -palautuksia,  % 8,8 6,6 5,1 6,4 5,2

Kokonaispääoman tuotto, % 8,4 6,1 5,4 5,1 5,4

Kokonaispääoman tuotto ilman arvopapereiden arvonalennuksia tai -palautuksia, % 8,3 6,2 4,9 6,1 4,9

Kassavirta

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

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit, milj. € 1,9 1,7 4,4 3,8 4,5

Suhteessa liikevaihtoon, % 5,5 4,8 13,1 11,6 14,4

Tase ja vakavaraisuus

Oma pääoma, milj. € 28,8 26,1 24,6 24,1 24,0

Vähemmisöosuus, milj. € 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2

Vieras pääoma, milj € 46,4 48,1 50,5 49,6 47,2

Taseen loppusumma, milj. € 76,3 75,3 76,3 74,8 72,3

Korolliset velat, milj. € 42,5 44,3 46,2 45,8 43,3

Nettovelat, milj. € 37,3 40,6 43,2 43,0 42,8

Nettovelkaantumisaste, % 124,6 149,1 167,6 170,5 170,5

Omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin, % 39,4 36,3 33,9 33,7 34,8

Omavaraisuusaste kiinteistöjen markkina-arvo huomioiden, % 78,6 77,3 75,8 76,4 76,4

Kiinteistöjen markkina-arvo, milj. € 188,0 186,8 184,9 189,9 178,8

   Keskustakiinteistö, milj. € 144,4 143,6 140,9 142,0 138,2

   Leppäsuon kiinteistö, milj. € 43,6 43,2 44,0 47,9 40,6

Henkilöstömäärä

Henkilöstömäärä keskimäärin 232 233 225 228 247

Henkilöstömäärä kauden lopussa 232 262 250 240 253

Voitonjako

Voitonjako ylioppilaskunnalle, milj. € *) 2,4 2,3 2,2 2,0 2,0

*) ko. vuonna maksettu voitonjako

Oman pääoman tuotto (ROE), %  =

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  =

Kokonaispääoman tuotto, %   =

Nettovelat     =

Nettovelkaantumisaste, %   =

Omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin, %  =

Omavaraisuusaste kiinteistöjen   
markkina-arvot huomioiden, % 

Kiinteistöjen markkina-arvo   =

Nettotulos x 100

Oma pääoma (keskimäärin)

(Nettotulos + rahoituskulut + verot) x 100

Taseen loppusumma- korottomat velat (keskimäärin)

(Nettotulos + rahoituskulut + verot) x 100

Taseen loppusumma (keskimäärin)

Korollinen vieras pääoma - lainasaamiset - rahoitusarvopaperit - rahat ja pankkisaamiset

Nettovelat x 100

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

Kiinteistöstä tulevaisuudessa saatavien nettomääräisten vuokratuottojen nykyarvo

=

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

TUNNUSLUKUJA
2010–2014

HYY YHTYMÄN
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VASTUULLISUUS
HYY YHTYMÄ HALUAA ESIMERKILLÄÄN NÄYTTÄÄ, ETTÄ 
YRITYSTOIMINTAA  VOI TEHDÄ SOSIAALISESTI, KULTTUURISESTI  
JA YMPÄRISTÖLLISESTI VASTUULLISESTI  TOIMINNAN LAADUSTA  
JA  TULOKSELLISUUDESTA TINKIMÄTTÄ. KÄYTÄNNÖSSÄ 
 VASTUULLISUUS TOTEUTUU MUUN MUASSA SEURAAVASTI:

KULTTUURINEN  
VASTUU

TALOUDELLINEN  
VASTUU

SOSIAALINEN
VASTUU YMPÄRISTÖ-

VASTUU

HYY YHTYMÄ TOTEUTTAA

TALOUDELLISTA VASTUUTA:

• yhtymä turvaa ylioppilaskunnan 
omaisuuden kestävän ja pitkä-
jänteisen arvonnousun

• yhtymän toiminta on tuloslähtöis-
tä ja riskinotto kohtuullista

• jatkuva ja tasainen voitonjako 
ylioppilaskunnalle.

HYY YHTYMÄ TOTEUTTAA

YMPÄRISTÖVASTUUTAAN:

• minimoimalla toiminnastaan aiheu-
tuvan jätteen määrän ja kierrättämäl-
lä mahdollisimman paljon

• ottamalla huomioon kaikissa han-
kinnoissaan sekä toiminnassaan 
kriteereinä ympäristövaikutukset ja 
eläinten oikeudet

• käyttämällä toiminnoissaan mah-
dollisuuksien mukaan EKOenergia-
ympäristömerkin kriteerit täyttävää 
sähköä sekä tiedottamalla tästä ak-
tiivisesti ja suosittelemalla vastaavaa 
käytäntöä myös sidosryhmille

• perehdyttämällä henkilökuntaa ja 
asiakkaita ympäristöasioihin

• ympäristöystävällisten ratkaisujen 
ja energiatehokkuuden edistäminen 
toiminnassa, remontoinnissa ja 
rakentamisessa.

HYY YHTYMÄ TOTEUTTAA

SOSIAALISTA VASTUUTAAN:

• edistämällä yhdenvertaisuutta 
yhtymän tasa-arvosuunnitelmassa 
linjatulla tavalla

• kuuntelemalla asiakkaitaan ja 
kehittämällä toimintaansa heidän 
toiveensa huomioiden

• osallistamalla henkilökuntaa toi-
minnan suunnitteluun sekä luomalla 
ensisijaisesti vakinaisia työsuhteita 
sellaisiin tehtäviin, jotka eivät ole 
kausi- tai projektiluonteisia

• tekemällä yhteistyötä vastuullisesti 
toimivien kumppaneiden ja alihank-
kijoiden kanssa

• pyrkimällä tarjoamaan palvelujaan 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 
sekä edistämään toimivaa monikult-
tuurista työympäristöä

• noudattamalla kaikissa liikesuhteissa 
hyvää liiketapaa ja selkeää sopimus-
käytäntöä.

HYY YHTYMÄ TOTEUTTAA

KULTTUURISTA VASTUUTA:

• huolehtimalla ylioppilaskunnan 
kulttuurihistoriallisesti arvokkais-
ta rakennuksista ja taideteoksista

• toteuttamalla rakennus- ja kor-
jaushankkeet kaupunkikuvallisesti 
ja arkkitehtoonisesti laadukkaasti

• kustantamalla suomenkielistä 
pienlevikkistä tietokirjallisuutta

• edistämällä suomalaista ruoka-
kulttuuria.
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VASTUULLINEN TOIMINTA EI OLE MEILLE VAIN 
SANAHELINÄÄ, SE ON LIIKETOIMINTAMME ARKEA
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Lisää meistä: 

yhtyma.hyy.fi | hyykiinteistot.fi | kaivopiha.fi |  
hyyravintolat.fi | hostelacademica.fi | gaudeamus.fi

HYY Yhtymä Facebookissa:

UniCafe | ViolaRavintola | Gaudeamus Kirja & Kahvi |  
GAUDEAMUS Helsinki University Press | 

Hostel Domus Academica

Twitterissä:

@HYYRavintolat

LinkedInissä:

hyy-group

Instagramissa:

hyy_yhtyma


