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Suomen Yliopistokiinteistöt Oy  
(SYK Oy) 

• Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on vuonna 2009 
perustettu yhtiö, jonka ydinliiketoimintaa on omistaa, 
ylläpitää ja kehittää tiloja yliopistokampuksilla. 

• Olemme korkeakouluille aktiivinen kumppani, tuemme 
niiden strategiaa sekä mahdollisuuksia toimia alueensa 
yleisen kehityksen moottoreina. 

• Yhtiön omistaa 2/3 osalta 10 yliopistoa ja 1/3 osalta Suomen 
valtio 

 

• Omaisuuden tase-arvo 1,2 miljardia € 

• Liikevaihto n. 147,6 M€  

≈1,1 miljoona krs-m2 

≈283 rakennusta 

 

• Henkilömäärä 35, keski-ikä 48 

• Omavaraisuusaste  n. 48 % 

• Sijoitetun pääoman tuotto 3,1 % 
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Lapin yliopisto 

Tampereen  
yliopisto 

Tampereen teknillinen 
yliopisto 

Jyväskylän 
yliopisto 

Vaasan  
yliopisto 

Itä-Suomen yliopisto 
Kuopio  

Oulun yliopisto 

Lappeenrannan  
teknillinen yliopisto 

Turun yliopisto 

Itä-Suomen 
Yliopisto Joensuu  

Åbo akademi 



SYK Oy:n yliopistoasiakuudet 
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Omistajarakenne 
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33,33% 

11,06% 

10,41% 
10,38% 

8,63% 

7,99 % 

6,38% 
4,81% 

3,23% 2,24% 1,53% 

Suomen valtio Turun yo Oulun yo

Itä-Suomen yo Jyväskylän yo Tampereen yo

Tampereen teknillinen yo Åbo Akademi Lappeenrannan Teknillinen yo

Lapin yo Vaasan yo



Yhtiömuotona osakeyhtiö 

• Yhtiökokous pääsääntöisesti kerran vuodessa, n. tunnin kestoisia 

• Yhtiökokous päättää yli 30 milj. €:n investoinneista (hallitus 5-30 milj. €, 

toim.joht. 5 milj. €) 

• Yhtiökokouksella OYL:n mukainen asema ja valtuudet, lisäksi: 

  Yhtiöjärjestys 

  Osakassopimus 

  Corporate governance 

  Hallituksen työjärjestys 
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SYK Oy hallitus 
 

• 6-jäseninen hallitus (yhtiöjärjestys max 7, osakassopimus 6) 

• Yhtiökokous nimeää (kaksi valtion edustajaa ja 4 yliopistojen nimeämiä) 

• Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenellä tulee olla kiinteistö- tai 

rahoitusalan asiantuntemusta 

• Alkuvaiheen operatiivisten toimien jälkeen hallitustyöskentely on 

painottunut investointien (>5 milj. €) ja rahoitusjärjestelyiden  käsittelyyn 

sekä yhtiön strategian luomiseen ja seurantaan  

• Hallitus toiminut ammattimaisesti osakeyhtiölain mukaisesti, jäsenet ajavat 

yhtiön etua, ei omaa tai yliopistonsa 

• Alue- tai muu politikointi ei ole uinut yhtiön päätöksentekoon 

• Toimivalla johdolla on riittävät päätöksentekovaltuudet 
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Yhtiön perustehtävä, liiketoiminta - 
osakassopimus 

   
1.Liiketaloudellinen hinnoittelu 

vuokrauksessa ja investoinneissa 

2.Yliopistoilla on käytössään 
tarkoituksenmukaiset ja 
kohtuuhintaiset toimitilat 

3.Toiminta tukee yliopistouudistuksen 
tavoitteita 

4.Kiinteistöjen arvo säilyy myös pitkällä 
aikavälillä ja hoito on tehokasta 

5.Yliopistojen tasapuolinen kohtelu 

6.Kulttuuriperinnön huomioiminen 

7.Lainmukaisia vuokrausperiaatteita 

8.Pitkällä aikavälillä vähintään 60% 
osinkotuotto terve pääomarakenne 
säilyttäen 

9.Yhtiöllä on hyvän hallintotavan 
ohjeistus ja laaja 
yhteiskuntavastuuraportointi 
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Tasapuolinen kohtelu, osakkuus ja 
vuokraus 

(OYL Osakeyhtiölaki, LHVL Laki liikehuoneistojen vuokrauksesta) 

   
1.Yliopistoilla on oikeus vuokrata tilansa markkinoilta 

vapaasti, samoin oikeus myydä osakkeensa 

2.Omistus ja vuokraus ovat eri asioita, joita säätelee 
OYL, LHVL sekä se mitä ao. sopimuksissa on sovittu 

3.OYL:n mukaan osakkaita on kohdeltava 
tasavertaisesti (vrt. peitelty osingonjako) 

4.Osakassopimuksen mukaan yliopistoja on kohdeltava 
tasapuolisesti. Tarkoittaa; yhteiset 
vuokrausperiaatteet, sama tuottovaatimus 

5.Vuokraus LHVL:n mukaisesti sopien osapuolten 
kesken 

6.Erikoistapaukset: kulttuuriarvot, luontoarvot (vrt. 
Alvar Aallon suunnittelemat rakennukset) 

7.Tilanteet, joissa vuokralainen on vaikeuksissa esim. 
taloutensa kanssa, yhtiö neuvottelee ja sopii 
järjestelyt siten, että yhtiö soveltaa liiketaloudellisia 
periaatteita ja OYL:ia erikoistilainteisiin. Merkittävät 
kokonaisuudet käsittelee yhtiön hallitus.  
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Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 

1.Yliopistokampukset ovat osa kansallisvarallisuutta 
ja kulttuuriperintöä jolla on arvonsa, mutta myös 
vastuunsa ja sitä kautta kustannuksensa. Yhtiö on 
ollut 2010-2016 merkittävimpiä peruskorjaajia 
Suomessa. Mm. Alvar Aallon suunnittelema 
Seminaarinmäen kampus Jyväskylässä on 
peruskorjattu ja saatettu takaisin 
yliopistokäyttöön. 

2.Yhtiö tekee pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, joka 
edellyttää sopimuskauden ja sen yli kestäviä 
teknisiä ja toiminallisia tilaratkaisuja 

3.Yhtiö on onnistunut sisäilmaongelman hallinnassa 
ja saanut ongelman 10 %:sta alle 2 %:iin 6 v. 
aikana 

4.Yhtiöllä on laaja GRI-raportointi 

5.Yhtiöllä on kestävän kehityksen strategia 
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Investoinnit omakustannus ja riskikustannus 
painotteisesti 

 

Investoimme uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin 

sekä nykyisten rakennusten laajennuksiin 

sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan. 

 

Investointien arvot (alv 0%) 

2010 9 milj. € 2011 45 milj. €  

2012 59 milj. € 2013 72 milj. € 

2014 113 milj. € 2015 127 milj. € 

2016               96  milj. € 

2017u- & suunnitteluvaiheessa 

10/ 2017 

Valmistelu- & suunnitteluvaiheessa: 

 82 kpl – 238 milj. €   

Investointivaiheessa:  
 108 kpl - 203 milj. €  

 

Investoinnit 
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Vuosina 2010-2016 yhtiö on investoinut n. 550 milj. 
50% uudisrakentamiseen. Oppimisympäristöt ovat 
uudistuneet merkittävästi. 
 
Yhtiön vuokraamien tilojen vuokrakustannus 
muodostuu seuraavasti: 

a) Toteutuneet investointikustannukset 
(omakustannusperiaate) 

b) Tonttikustannuksesta sekä vanhan 
rakennuksen tasearvosta 

c) Ylläpitokustannuksesta  
d) Pääoman tuottovaatimuksesta, joka 

sisältää mm. seuraavat osiot:  
Oman- ja vieraan pääoman kustannus 
Riskilisät kuten mm: rakennusperintö, 

sisäilma, tyhjät tilat, jäännösarvo, 
yms. 



Kokonaisrahoitusmalli ja autonomia 

Ennen yliopistouudistusta:  

Kiinteistöt ja palkat 

erillisrahoituksessa   

Yliopistouudistuksen jälkeen: 
kokonaisrahoitusmalli  
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Käyttäjäorganisaatiolle 
tilatavoitteet ja kustannusraamit 

Yliopistokohtaiset 
rahoitusneuvottelut 

VALTIO 
”Kuka saa tai kenelle 

annetaan” 

Yliopistoilta 
hankehakemuksia 

Käyttäjän tavoitteista 
lähtötiedot ja 

kustannusarvio 

VALTION 
YLIOPISTORAHOITUS 

Yliopisto itse päättää 
vuokrauksesta 



Kokonaisrahoitusmalli muutti 
toimintakulttuuria merkittävästi 

 

1. Yliopistouudistus teki yliopistoista autonomisia. Päätösvalta 
toiminnasta, taloudesta ja resursseista yliopistolla. 

 

2. Yliopistouudistuksen jälkeen yo:t supistivat tilojansa n. 20%. 
SYK on ottanut vastaan n. 132 000 m2 tiloja yliopistoilta 2010-
2016. Tilankäytön tehostus jatkuu, kehitystä vauhdittaa myös 
yleistyneet jakamistalouden toimintamallit. 

3.Yhtiön toimintaa on leimannut yliopistojen tilariskinhallinta.  

 

4. Yliopistot tiiviisti peruskorjattuihin ja uusiin tiloihin, muihin 
tiloihin yritys- ja AMK-käyttöä 
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SYK Oy kiinteistöliiketoiminta 

TALOUDEN HALLINTA 
  

Omapääoma 
Vieraspääoma 

Rahoitus 
 

OMAISUUDEN HALLINTA 
  

Kiinteistökehittäminen 
Investoinnit 

ASIAKUUDEN HALLINTA 
 

Vuokrausliiketoiminta 
Asiakkuustoiminta 

Palvelut ja niiden kehitys 
Huolto ja ylläpito 

STRATEGIA, VISIO 

LIIKE-IDEA, OSAKASOPIMUS 
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Toimitusjohtaja 

 

Rakennuttaminen 
Investointien 
suunnittelu ja 

hallinta, kestävä 
kehitys 

 
 
 

 
Alue 3 

 
 

Alue 2 

Kampuskehitys ja 
markkinointi 

Kampus- ja 
konseptikehitys, 

kiinteistöportfolio, 
markkinointi 

 
 
 

 

Alue 1 
 

Liiketoiminnan 
kehitys 

Strateginen suunnittelu, 
sisäinen tarkastus 

 
T&K, kv-asiat 

 
 

 
Liiketoiminnan 

hallinto 
Taloushallinto, 

yleishallinto, viestintä, 
HR, lakiasiat ja ICT 
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Palvelut ja asiakuudet 
Asiakuudet, vuokraus, ylläpito ja käyttäjäpalvelut 

Palvelun-
tuottajat 

SYK Oy organisaatiokaavio 1.1.2018 

Johtoryhmä 

 
Alue 4 

 
 



Omistamme  ja kehitämme kansainvälisiä kampuksia  
osana elinvoimaisia yliopistokaupunkeja 

Arvostetuin kampuskehittäjä Euroopassa 

 
  

KV-kiehtova kampus  
Kumuloituva  
osaaminen 

Kampus osana 
kaupunkia 

Kestävä kehitys  

 
 
 
 
 
 

Tuotamme 
asiakkaan toimintaa tukevat 

tilat tehokkaasti 
 

Olemme 
Asiakkaidemme vastuullinen 

partneri 
 

Tarjoamme houkuttelevan  
ympäristön tehokkaalle  ja 
laadukkaalle oppimiselle ja 

tutkimukselle 

Teemme kampuksista 
alueellisesti merkittäviä 
kasvun mahdollistajia 

 

Tuemme asiakkaidemme menestystä kehittämällä  
omistamistamme kiinteistöistä vetovoimaisia kampuksia! 
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Sykkiläinen on 
ammattilainen joka: 

• Toimii 
vastuullisesti  

• Tutkii ja 
kehittää  

• Aktiivisesti  kuunnellen auttaa 
asiakasta onnistumaan 

• Tuottaa 
lisäarvoa  
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Strategia 2016-2019 
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SYK Oy panostaa kampusten kehittämiseen, uudistumiseen ja 

kokeilukulttuuriin. T&K 0,4% Lv, lisäksi domostraatiohankkeet 

Tulevaisuuden kampukset ovat vetovoimaisia kansainvälisiä 
kohtaamispaikkoja, joissa monialaiset osaajat luovat yhdessä uutta tietoa ja 
osaaminen hyödynnetään nopeasti uudeksi kilpailukyvyksi ja 
liiketoiminnaksi. Pilottina TTY:n Kampusareena. 

 

Tulevaisuuden kampus ei ole vain akateeminen  oppimisympäristö vaan siellä on myös: 

• Viihtyisiä sisäkatuja -> sisäkaduilla toimintaa tukevia ja viihtyisyyttä lisääviä palveluja 
keskitetysti; kahviloita, ravintoloita; käytävät oppimisympäristöksi 

• Sisäkadun varressa sisäisesti avointa puoliyksityistä ja yksityistä tilaa 

• Houkuttelevaa osaamista, työtiloja, projekteja ja tilaisuuksia lasiseinien takana 

• Yritykset, kaupat ja asuminen ovat yliopiston läheisyydessä  
tai kampuksen keskellä 

 

-> Sosiaalisuus ja poikkitieteellinen vuorovaikutus 

     lisääntyy 

 

➔ UniverCity  
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Tulevaisuuden kampus 
on tiedon ja osaamisen ekosysteemi 

 



UBIKO 
Monipaikkainen oppiminen 

Tiimiopettajuus 
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Luokat:  
Joustava, yksityinen 
monipaikkainen tila 

Opettajalla on oma 
siirreltävä 
seisomapöytä  

Kaapeissa on 
magneettinen pinta 

Pyörälliset pöydät ja 
tuolit ovat vapaasti 
ryhmiteltävissä 

Säädeltävä valaistus 

Sininen puolikaari – 
tunnin koottu aloitus 



Kampusklubi 

18 



Kampuskehittäminen 
ajankohtainen teema 

kansainvälisessä verkostossa 
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@Kampusareena 



Jaettujen resurssien kampus 
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Tulevaisuuden kampus on jaettujen resurssien edelläkävijä 
 
Kalliit erikoistilat, laboratoriot (yo, amk, stl, yritykset) 
Jaetut  oppimisympäristöt (luentosalit, kirjastot) 
Jaettu henkilöresurssi (opetus, esim. kielet, matematiikka) 
Yhteiskäyttöiset palvelut; 
 Hyvinvointipalvelut (ruokailu, terveydenhuolto) 
 Tutkimus- ja kehityspalvelut 
 Yrityspalvelut, kv-palvelut 
 
 
 

Tavoitteena kestävän kehityksen mukainen resurssien ja infran käyttö 
sekä kustannustehokkuus  
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SYK:n synergiareferenssejä 

Tampere – Kampusareena 
Dynaaminen, 
poikkitieteellinen 
kohtaamispaikka tutkijoille, 
opiskelijoille ja yrityksille 
 
Tampereen teknillinen 
yliopisto  
Yritystoimintaa ja Kampusklubi 
 
 
 
 
 

Lappeenranta - Verso 
 - Skinnarilan kampus 
Monikäyttäjäkohde, opetus-, 
koulutus- ja tutkimustoimintaa 
yhteistyössä yritysten kanssa 
 
Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto 
Saimia ammattikorkeakoulu  
Yritystoimintaa 

Oulu – Dentopolis 
Nykyaikainen 
hammaslääketieteen opetuksen 
ja tutkimuksen keskittymä. 
Monikäyttöisillä ja 
muuntojoustavilla tilaratkaisuilla 
tilakustannussäästöihin 
 
Oulun Yliopisto, kaupunki ja 
Oulun ammattikorkeakoulu  
 
 
 

Turku – Medisiina D 
Tuo merkittäviä synergiaetuja ja 
mahdollisuuksia innovatiiviselle 
eri toimijoiden väliselle 
yhteistyölle 
 
Turun yliopisto 
Varsinaissuomen sairaanhoitopiiri 
Turun ammattikorkeakoulu  
Opetus- ja koulutustoimintaa 
Yritystoimintaa 



Monikäyttäjäkampukset 24/7 
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Elinikäinen oppiminen 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 
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Ravintolamaailma 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 
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Laboratoriot ja tutkimustilat 
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Start Up -tilat ja uudet jaetut palvelut 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 



Case Kampusareena ja Kampusklubi, 
toiminnot Tampereella   

09/2015 alk. 
 

Palveluja 

”Tulevaisuuden tehdas” Sosiaalinen kirjasto 
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Yliopisto-yritysyhteistyötä 
Kampusklubissa 



Kiitos! 
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www.sykoy.fi 
 

http://www.sykoy.fi/

