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Vuonna 2016 syntyi uusi Y-Säätiö-konserni. Kun 
säätiön asuntomäärä yli kaksinkertaistui ja hen-
kilöstömäärä kolminkertaistui, on vaikea löytää 
tapaa tai yhtä sanaa, jolla muutoksen mittakaavaa 
ja merkitystä voisi kuvata.  

Muutoksen alkusysäys oli loppuvuodesta 2015 
VVO-konsernin kanssa tehty aiesopimus 8 631 
korkotuetun asunnon ostosta ja 66 työntekijän 
siirtymisestä Y-Säätiön palvelukseen. Kaupan 
viranomaishyväksynnän pitkittyminen aiheutti 
käytännön toimintaa haitanneen välitilan, jonka 
aikana monia asioita jouduttiin improvisoimaan, 
käyttämään päällekkäisiä järjestelmiä, tekemään 
ylimääräistä työtä aiheuttaneita väliaikaisjärjeste-
lyitä tai usein vain odottamaan. Toimintaa päästiin 
vakiinnuttamaan vasta kesäkuusta 2016 alkaen, 
kun kauppa saatiin lopulta päätökseen.

Y-Säätiön strategiassa on määritelty keskeisiksi 
perustehtäviksi asunnottomuuden vähentäminen 
ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrän 
lisääminen. Kummassakin perustehtävässä asete-
tut tavoitteet ylittyivät. Tärkeimmät tulokset olivat 
kuitenkin enemmän laadullisia. Kohtuuhintaisten 
vuokra-asuntojen osalta toimintaa kehitettiin 
asukas ensin -periaatteen mukaisesti, mikä konk-
retisoitui muun muassa vuokran alennuksina ja 
aktiivisen asukastoiminnan kehittämisenä. Uu-
ras-toiminnan avulla tarjottiin työmahdollisuuksia 
asukkaille.

Kohtuuhintainen vuokra-asuntokanta on nyt 
määrällisesti suurin Y-Säätiön tarjoamista asu-
misvaihtoehdoista ja se on merkittävästi lisännyt 

säätiön toimintamahdollisuuksia. Samalla Y-Sääti-
ön alkuperäinen tehtävä, asuntojen tarjoaminen 
asuntovaikeuksissa oleville ihmisille, on kirkastu-
nut ja saanut uuden tämän päivän yhteiskuntaan 
istuvan merkityksen.

Kansainvälinen kiinnostus Y-Säätiön työtä ja 
Suomen asunnottomuuden vähentämispolitiikkaa 
kohtaan lisääntyi entisestään. Y-Säätiö oli esillä 
BBC:n ja Ranskan TV 3:n esittämissä dokumenteis-
sa, BBC:n ja Irlannin radion haastatteluissa sekä 
lukuisissa lehtiartikkeleissa erityisesti Isossa-Bri-
tanniassa.  Kansainväliselle yhteistyölle haettiin 
myös aktiivisesti kiinteämpää rakennetta säätiön ja 
FEANTSAN yhteistyönä ja johdolla käynnistämässä 
Housing First Europe Hub -verkostossa.

Vuonna 2017 Y-Säätiö konsernina on merkittä-
vä yhteiskunnallinen toimija, taloudellisesti vakaa, 
vastuullinen vuokranantaja ja organisaationa avoi-
meen vuorovaikutukseen panostava, aktiivisesti 
kokeileva ja yhteistyöhakuinen.

Juha Kaakinen
toimitusjohtaja
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Toimintakertomus
Toimitusjohtajan katsaus



Y-Säätiön tarkoituksena on sääntöjen mukaan 
muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon tuke-
miseksi toimia ihmisarvoisten asuntojen saami-
seksi asuntovaikeuksissa oleville ihmisille. Lisäksi 
säätiö voi muullakin tavalla osallistua heidän 
sosiaalisten ja taloudellisten elämän edellytysten 
parantamiseen. Säätiö voi myös tukea ja harjoittaa 
alan tutkimusta.

Säätiön alkuvuonna voimaan tulleella sääntö-
muutoksella lakkautettiin säätiön valtuuskunta. 
Jatkossa säätiön seitsemänjäsenisen hallituksen 
valitsee perustajajäsenten vuosikokous. Perustaja-
jäsenet ja hallituksen jäsenet kerrotaan liitetiedois-
sa. Tilintarkastajana vuonna 2016 jatkoi KPMG Oy 
Ab, vastuullisina tilintarkastajina Kai Salli KHT sekä 
Heidi Vierros, KHT.

Y-Säätiön säätiölain tarkoittamaan lähipiiriin 
kuuluvat muun muassa säätiön perustajat, hal-
litus, säätiön johto ja tilintarkastajat perheenjä-
senineen. Lähipiirille ei ole annettu avustuksia 
tai muita osittain tai kokonaan vastikkeettomia 
etuja. Hallituksen jäsenille ja varajäsenille makse-
tut palkkiot ja johdon palkkaus ovat kohtuullisia 
eivätkä poikkea tavanomaisesta. Säätiö ei ole 
tehnyt lähipiirin kanssa muitakaan tavanomaisista 
poikkeavia taloudellisia toimia. Säätiön kiinteis-
töjä tai asuntoja vuokrataan lähipiiriin kuuluville 
säätiön perustajakaupungeille ja niiden asukkaille 
vastaavin ehdoin kuin muillekin tahoille. Säätiön 
konserniyhtiöiden väliset transaktiot on arvostet-
tu käypään arvoon. Lähipiiritoimien euromäärät 
kuvataan lähipiiritaulukossa.
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Säätiön tehtävä ja hallinto
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Lähipiiritaulukko

Selitykset numerointeihin

1a) säätiön perustaja ja säätiössä määräysvaltaa käyttävä sekä 
näiden tai säätiön tytäryhteisö ja säätiö; *) Säätiö maksaa pe-
rustajajäsenilleen kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä tavanomaisia 
maksuja, kuten kiinteistöveroja, katumaksuja ja rakennuslu-
pia. Perustajajäsenet maksavat säätiölle hallinnassaan olevis-
ta säätiön omistamista asunnoista käypää vuokraa.

1b) säätiön tytäryhteisö; *) Säätiö on antanut lainaa tytäryh-
tiöilleen säätiön tarkoituksen mukaiseen käyttöön tulevien 
asuintalojen rakentamiseen tai asuinkiinteistöjen hankintaan.

2) säätiön ja 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön ja säätiön 
hallituksen jäsen, toimitusjohtaja ja tämän sijainen ja tilintar-
kastaja;

3) säätiön johtoryhmä;

4) 1—3 kohdassa tarkoitetun ihmisen perheenjäsen;

5) 1—5 kohdassa tarkoitetun ihmisen tai yhdessä toimivien 
ihmisten määräysvallassa oleva yhteisö ja säätiö.

Lähipiiritaulukko Lähipiirisuhteen luonne

Toimet tai taloudelliset edut (€) 1a 1b 2 3 4 5

A. Johdon palkat, palkkiot ja
eläkesitoumukset 337.469 517.163

B. Sopimukset *)

C. Myönnetty tuki

D. Annetut lainat, vastuut ja
vastuusitoumukset 86.633.423



Asuntojen hankinta ja vuokraus kasvalinta ja vuokraus ovat pääsääntöisesti niiden 
tehtävänä, ja asuntojen tyhjäkäyttö ja vuokratap-
piot olivat edelleen vähäiset. Säätiön suoravuok-
rauksessa oli noin 1 300 asuntoa lähinnä suurissa 
kaupungeissa. Käyttöaste niissä säilyi hyvänä.

Säätiö jatkoi yleishyödyllistä tehtäväänsä analy-
soimalla asuntojen vuokratasoa sekä asukaspro-
fiilia Kiinteistö Oy M2-Kodeilla. Arvioinnin perus-
teella ja osana kohtuuhintaista vuokra-asumista 
päätettiin luopua vakuusmaksusta uusissa vuok-
rasopimuksissa. Lisäksi päätettiin olla nostamatta 
vuokria konsernin asunnoissa vuonna 2017. Li-
säksi päätettiin alentaa 1 800 M2-Kotien asunnon 
vuokraa. M2-Kotien taloudellinen käyttöaste oli 97 
prosenttia. Käyttöastetta paransivat vuoden aika-
na toteutetut alueelliset markkinointikampanjat.

Vuoden lopussa säätiön yksittäisten asuntojen 
keskivuokra oli 11,60 €/m²/kk. Asuntojen keskikoko 
oli 38,4 m², joten vuokrataso on asuntojen keski-
koko huomioiden kohtuullinen. Aravavuokra-asun-
tojen keskivuokra oli 12,57 €/m²/kk (keskikoko 48,3 
m²) ja vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokra 
oli 11,15 €/m²/kk (keskikoko 36,3 m²). Kiinteistö Oy 
M2-Kotien asuntojen keskivuokra oli 13,17 €/m²/kk 
ja asuntojen keskikoko oli 56,0 m².

Konsernin toiminnan ympäristövaikutuksissa 
huomioidaan kestävä kehitys. Käytännön toimina 
on sitoutuminen Vuokratalojen Energiatehokkuus-
sopimuksen (VAETS) sekä liittyminen Ekokompas-
si-verkostoon.

Säätiö tarjoaa yksittäisiä osakehuoneistoja 
vuokralle niille ihmisille, jotka ovat eri syistä syrjäy-
tyneet asuntomarkkinoilta. Asumisen onnistumista 
suunnitellaan ja tuetaan yhteistyössä kumppa-
nuusverkoston (järjestöt, kunnat ja eri palvelun-
tuottajat) kanssa. Hyvin suunniteltu asuminen 
sekä nopea reagointi asumisen ongelmatilanteisiin 
mahdollistavat onnistuneen asumisen niin asuk-
kaan kuin naapurustonkin kannalta. Yhteistyö-
verkoston ja kumppanuuksien avulla turvataan 

asukkaille riittävät tukitoimet sekä mahdollistetaan 
itsenäinen asuminen.

Vuokralaisten sosiaalista ja taloudellista hyvin-
vointia sekä asunnottomuutta vähentämään käyn-
nistyi ARAn osarahoituksella M2-Kotien asumis-
neuvonnan kehittämishanke vuosille 2016–2019. 
Vuokranmaksua ja taloudenhallintaa sekä asumis-
valmiuksien vahvistumista tuettiin ensisijaisesti 
Helsingin, Tampereen ja Lahden alueilla. 
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Kehittäminen ja verkostot
Säätiö on saanut avustuksia ja rahoittaa itse mitta-
vaa kehittämistyötään. Vuonna 2016 valmisteltiin 
usean järjestön yhteinen ja säätiön koordinoima 
Toimekas-kumppanuushanke arjen mielekkään 
toiminnan kehittämiseksi asumispalveluihin. 
Hankkeelle saadaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskuksen rahoitus. Säätiö koordinoi myös 
AUNE Verkostokehittäjät -kumppanuushanketta 
osana kansallista Asunnottomuuden ennalta-
ehkäisyn toimenpideohjelmaa. Hankkeessa on 
järjestetty useita asiantuntijakoulutuksia, vierailuja 
ja muita tilaisuuksia.

Housing First European Hub käynnistyi Y-Sääti-
ön johdolla yhteistyössä FEANTSAn kanssa. Ta-
voitteena on saada aikaa pysyvä eurooppalainen 
kehittämis- ja yhteistyörakenne innovatiivisten 
käytäntöjen luomiseksi ja levittämiseksi. Hubin 
kolme keskeistä toimialuetta ovat koulutus, tutki-
mus ja ohjelmatyö. Hubin jäseniksi on sitoutunut 
15 organisaatiota, lisäksi muutama vielä selvittelee 
liittymismahdollisuutta. Verkosto aloitti nettisivu-
jen laatimisen ja alatyöryhmien kokoamisen.

Välivuokrauspilotti käynnistyi osana hallituksen 
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpide-
ohjelmaa yhteistyössä ympäristöministeriön ja 
Espoon kaupungin kanssa. Pilotissa tavoitteena on 
saada yksityisestä asunto-omistuskannasta Y-Sää-

Säätiön perustehtävän mukaista asuntojen han-
kintaa rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen 
avustuksilla, rahalaitoslainoilla, valtion korkotukilai-
noilla, investointiavustuksilla sekä osittain säätiön 
omalla rahoituksella. Yksittäisiä asuntoja hankittiin 
87 ja myytiin 13 kappaletta. Hankintojen pääpaino 
oli edelleen kasvukeskuksissa, joissa asunnotto-
muustilanne on hankalin. 

Toimintavuoden tärkein muutos tapahtui, kun 
säätiön tytäryhtiö Kiinteistö Oy M2-Kodit osti kaksi-
vaiheisella kiinteistökaupalla VVO Asunnot Oy:ltä 
8 571 ARA-tuettua vuokra-asuntoa. Kaupan vuoksi 
konsernin asuntomäärä kaksinkertaistui ja työn-
tekijämäärä kolminkertaistui. Henkilöstömäärän 
merkittävää lisääntymistä selittää isännöinnin ja 
vuokrauksen ottaminen pääosin omaksi tehtäväk-
si.

Vuoden aikana eriytettiin Y-Säätiön kaksi asumi-
sen muotoa toisistaan brändäämällä ja viestimällä 
aktiivisesti myös kohtuuhintaisen vuokra-asu-
misen palveluista. Uusi M2-Kodit-brändi korvasi 
Y-Asunnot-nimen huhtikuussa. Uusi nimi ja ilme 
julkistettiin m2kodit.fi-verkkosivuston avaamisen 
yhteydessä. M2-Kotien tunnettuutta edistettiin 
markkinointikampanjoilla. 

Vuoden aikana valmistui säätiön rakennuttama-
na 56 asunnon kohde Suoraman Helmi Kangasalla 
ja 29 asunnon kohde Ruoritie 11 Kotkassa. Raken-
teilla vuoden lopussa oli Helsingin Jätkäsaaressa 
Koy Helsingin Jallukka, johon valmistuu yhteensä 
74 vuokra-asuntoa. Y-Säätiön ja konserniyhtiöiden 
kokonaan tai osittain omistamia kohteita oli vuo-
den lopussa 267 kappaletta ja niissä oli yhteensä 
16 620 asuntoa. 

Pääosa säätiön asunnoista on jälleenvuokrattu 
kaupungeille ja kunnille sekä niiden vuokrataloyh-
tiöille, seurakunnille ja järjestöille. Kohteiden asu-



tiölle välivuokrattavaksi kohtuullisella vuokralla 
asuntoja, jotta voitaisi myös välivuokrausmallin 
kautta löytää helpotusta asuntopulaan. 

Työn ja asumisen uusia muotoja hakeva kon-
septi sai nimen Uuras. Siihen rekrytoitiin työtalkka-
ri, siivoustyönohjaaja sekä työntekijöitä tehtäviin, 
joiden suorittamiseen on aiemmin ostettu pal-
veluita ulkopuolelta. Demos-yhteistyöllä haettiin 
tulevaisuuden signaaleja asumisen ja työn yh-
distämisen teemoista. Järjestimme mm. pop-up 
Hoffice-kokeilun sekä maailman pienimmät uuden 
työn messut Jätkäsaaressa, Helsingissä. Lisää 
näkökulmaa saimme myös kesän Flow-Talks-ta-
pahtumasta, jossa M2-Kodit toimi yhtenä pääyh-
teistyökumppanina.

pysyvien vastaavien arvo oli 1.056,9 (491,8) miljoo-
naa euroa.

Vaihtuvat vastaavat olivat 33,9 (30,3) miljoonaa 
euroa. Rahoitusomaisuus oli 28,9 (22,6) miljoonaa 
euroa. 

Konsernin oma pääoma sisältäen vähemmistö-
osuudet olivat 311,6 (287,9) miljoonaa euroa.

Konsernin vieras pääoma oli 779,1 (234,2) 
miljoonaa euroa. Lyhytaikaisen vieraan pääoman 
osuus oli 41,6 (16,4) miljoonaa euroa.

Kertomusvuoden aikana uusia lainoja nostettiin 
62,3 miljoonaa euroa. Vastaavasti vanhoja lainoja 
lyhennettiin 24,0 miljoonaa euroa. 

Avustuksia asuntojen hankintaan saatiin Ra-
ha-automaattiyhdistykseltä 6,5 miljoonaa euroa. 
Lisäksi säätiö sai avustusta kunnilta 109 000 
euroa. 

Asunto- ja kiinteistöosakkeiden hankintaan 
käytettiin vuoden aikana kaikkiaan 14,4 miljoonaa 
euroa. Asuntoja ja kiinteistöjä myytiin 478 000 
euron tasearvosta. Asuntojen hankintarahastoon 
siirrettiin 7,6 miljoonaa euroa, käyttörahastoon 
siirrettiin 109 000 euroa. 

Säätiö rahoittaa asuntojen hankintaa myös 
omalla tulorahoituksella. 

Vuoden lopussa säätiön taseen loppusumma 
oli 438,8 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuodes-
ta tuli 13,3 prosenttia. Korollinen vieras pääoma 
oli 134,4 miljoonaa euroa.
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Konsernin talous
Konsernin investoinnit olivat 574,1 (56,4) miljoo-
naa euroa. Investointien kasvu oli merkittävä.

Liikevaihto oli 97,9 (41,8) miljoonaa euroa. 
Kiinteistökannan voimakkaan lisääntymisen vuoksi 
liikevaihto kasvoi 134 prosenttia, noin 56 miljoo-
nalla eurolla. 

Tilikauden tulos oli 17,9 miljoonaa euroa. Kon-
sernin tulos perustuu hyvään vuokrausasteeseen, 
alhaisiin rahoituskuluihin sekä kiinteistökulujen hy-
vään hallintaan. Taloudellinen vuokrausaste pysyi 
hyvänä ja oli 98,5 prosenttia tilikauden lopussa.

Nettovuokratuotto oli 32,6 miljoonaa euroa, 
joka on 33,3 prosenttia liikevaihdosta. Nettovuok-
ratuottoa nosti vuokra-asuntokannan voimakas 
kasvu.

Vuonna 2016 konsernin rahoitusasema pysyi 
hyvänä. 
Poistot olivat 9,1 (2,2) miljoonaa euroa.
Taseen loppusumma oli 1.090,7 (522,1) miljoonaa 
euroa. Pitkäaikaiseen omistukseen tarkoitettujen 

Emosäätiön talous
Y-Säätiön liikevaihto oli 35,1 (33,8) miljoonaa 
euroa. Liikevaihto kasvoi suunnitelmien mukaises-
ti asuntojen kasvun määrän johdosta. Kuluvana 
vuonna edellisen tilikauden ylijäämästä siirrettiin 
lainanlyhennys- ja investointirahastoon taseen si-
säisinä siirtoina lainanlyhennysrahastoon 6,3 milj. 
euroa ja investointirahastoon 433 000 euroa. 

Koska rahastosiirtoja ei näiltä osin ole tehty 
tilinpäätöksessä, omalla tulorahoituksella katetta-
vat hankinnat ja lainanlyhennykset purkautuivat 
ylijäämäksi tuloslaskelmassa. 

Tuloslaskelman näyttämä tilinpidollinen voitto 
7,6 miljoonaa euroa ei kuitenkaan anna oikeaa ku-
vaa säätiön vastaisista velvoitteista. Tämä johtuu 
siitä, että säätiö hankkii pääasiassa asunto-osak-
keita, jotka oikeuttavat yksittäisten asuntojen hal-
lintaan. Asunto-osakkeista ei voida tehdä poistoja 
kuten kiinteistöistä. Tällöin ei voida tilinpidollisesti 
varautua myöskään tuleviin asuntojen välttämät-
tömiin korjauksiin. Lisäksi ilman ylijäämää säätiö ei 
selviydy lainanhoitovelvoitteistaan, eikä voi kattaa 
investointien omarahoitusosuutta. Säätiö käyttää 
syntyneen ylijäämänsä yleishyödylliseen tarkoituk-
seen, sijoittamalla sen uusiin asuntoihin ja raken-
nushankkeisiin ja vanhojen lainojen lyhennyksiin.

Henkilöstö
Y-Säätiön konsernin henkilöstömäärä oli vuoden 
2016 lopussa 118, joista määräaikaisia oli 10, 
keskimääräisen henkilöstömäärän ollessa 113. 
Keski-ikä oli 48,2 vuotta. Henkilöstön määrän 
monikertaistuminen edellisen vuoden loppuun 
verrattuna perustuu kiinteistökaupan lisäksi 
siihen, että merkittävä osa aiemmin ulkopuolelta 
ostetuista palveluista otettiin omaksi työksi.

Voimakkaan kasvun vuoksi tuettiin uuden 
työkulttuurin rakentumista. Eri henkilöstöryhmistä 
koottiin edustuksellinen kulttuurityöryhmä, joka 
teki ehdotuksia henkilöstön kehittämiseksi. Metro-
polia-ammattikorkeakoululta hankittiin työkult-
tuurin muutosta tukevaa ja kehittävää kartoitusta. 
Lisäksi alkuvuonna toteutettiin esimiesvalmennus. 
Loppuvuodesta kaikkien tiimien kanssa luodat-
tiin toiminnan eettisiä lähtökohtia. Näistä yhtenä 



keskeisenä havaintona oli, että henkilöstö arvosti 
säätiön yleishyödyllistä ja yhteiskunnallista tehtä-
vää.

Konsernin työnantajayhtiöt järjestäytyivät Kiin-
teistötyönantajiin. Loppuvuodesta saatiin yhteis-
toimintaneuvottelussa yhteisymmärrys konsernin 
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1 000 € 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Konserni Emo Konserni Emo Konserni Emo

Vuokraustoiminta € 97 906 35 120 41 835 33 822 37 253 32 871

Vuokrauskate € 32 637 9 870 13 635 9 446 11 977 9 034

Vuokrauskate- % 33,3 28,1 32,6 27,9 32,2 27,5

Tilikauden tulos € 17 950 7 624 6 998 6 709 5 795 5 769

Tuottojäämä % 18,3 21,7 16,7 19,8 15,6 17,6

Taseen loppusumma € 1 090 740 438 778 522 112 384 504 450 488 339 405

Talouden tunnuslukuja

henkilöstön siirtymisestä kiinteistöalan toimihenki-
löitä koskevan työehtosopimuksen piiriin.

Muita henkilöstötyön keskeisiä tapahtumia oli-
vat työterveyshuollon kilpailuttaminen sekä henki-
lötietojärjestelmän ja työajanseurantajärjestelmän 
käyttöönotot.

2016 2016 2015 2015 2014 2014
Konserni Emo Konserni Emo Konserni Emo

Suoriteperusteiset palkat 
luontaisetuineen 4 876 585,68 1 709 806,78 1 555 814,32 1 273 608,55 1 200 009,30 1 200 009,30

Luontaisedun raha-arvo -160 762,18 -62 293,83 -107 142,43 -80 387,08 -86 496,36 -86 496,36

Eläkekulut 969 764,99 351 318,77 294 718,83 234 023,39 237 103,19 237 103,19

Lakisääteiset sosiaalikulut 166 845,84 64 137,02 59 418,86 47 058,10 51 797,50 51 797,50

Yhteensä 5 852 434,33 2 062 968,74 1 802 809,58 1 474 302,96 1 402 413,63 1 402 413,63

Keskimääräinen henkilöstö 113 32 34 26 24 24

Keskimääräinen ikä 48,2 48,4 48,9 48,1 48,9 48,9

Henkilöstön tunnuslukuja

Riskienhallinta ja 
arvio tulevasta kehityksestä

** Vuoden 2015 ja 2014 vertailuluvut poikkeavat edellisvuonna esitetyistä, koska satunnaisten erien ja poistojen tiliryhmän esityspaikka on 
muutettu tuloslaskelmasssa.

Konsernin riskienhallinta perustuu hyvää hallin-
totapaa koskeviin ohjeisiin, strategia- ja vuosi-
suunnitteluprosessiin sisältyvän systemaattisen 
taloudelliseen riskiarviointiin ulkopuolien tahon 
toimesta sekä tarpeen mukaan tehtyihin riskien-
hallinta- ja seurantatoimenpiteisiin.

Y-Säätiö konsernin toimintaan liittyviä rahoitus-
riskejä hallitaan Y-Säätiön hallituksen vahvistaman 
rahoituspolitiikan mukaisesti.  Markkinaehtoiset 
lainat on suojattu korkoriskiltä kiinteillä koroilla 
sekä koronvaihtosopimuksilla.

Omaisuuteen liittyviin riskeihin on varauduttu 
vakuutuksin.

Konsernin asuntomäärän voimakas kasvu ja 
sen myötä perustehtävien otto omaan hoitoon 
vaatii edelleen toiminnan ja talouden ohjausjärjes-
telmien voimakasta kehittämistä. Säätiön talouden 
tila tulee pysymään vakaana. Investointien aihe-
uttamasta lainanotosta huolimatta säätiön oman 
pääoman taso säilyi hyvällä tasolla.

Vuonna 2017 rakentamisen volyymi on edel-
leen korkea. RAY:n, sittemmin STEA:n avustus-
prosentti asuntojen hankintainvestointeihin säilyy 
ennallaan, mutta avustuksen kokonaismäärä 
laskee. Säätiö tarvitsee rakentamiseen ja han-
kintoihin huomattavaa omarahoitusta, mikä on 
katettava osittain lisälainanotolla. Korkotason 
arvioidaan olevan matala vielä usean vuoden ajan, 
mikä omalta osaltaan tukee konsernin investointi-
en rahoittamista lainoituksella.

Perustajajäsenet, valtuuskunta, hallitus ja johto-
ryhmä luetellaan liitetiedoissa.



Tilinpäätös
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Tuloslaskelma
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Tase
Vastaavaa

- 10 -



Tase
Vastattavaa
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Rahoituslaskelma
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Konsernin emosäätiö Y-Säätiö on yleishyödylli-
nen yhteisö, jonka kotipaikka on Helsinki ja rekis-
teröity osoite Pitkänsillanranta 3 a, 00530 Helsinki. 
Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa 
emosäätiön pääkonttorista.

Konserniyhtiöiden sisäiset liiketapahtumat, kes-
kinäiset saamiset ja velat sekä olennaiset sisäiset 
katteet on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä. 

Osakkuusyritykset ovat konserniin kuulumat-
tomia yhtiöitä, joissa emosäätiöllä on suoraan tai 
välillisesti huomattava vaikutusvalta. Huomatta-
va vaikutusvalta toteutuu, kun konserni omistaa 
vähintään 20 prosenttia yrityksen osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä tai kun konsernilla 
on muutoin huomattava vaikutusvalta, mutta ei 
määräysvaltaa. Osakkuusyritykset on yhdistelty 
pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Konsernin 
omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöi-
den tilikauden tuloksista on esitetty omana erä-
nään tuloslaskelmassa.

Yhteisyrityksinä on käsitelty ne osaomistusyh-
tiöt, joissa emosäätiöllä on yli 50 %:n, mutta alle 
100 %:n omistusosuus, joita ohjataan yhdessä 
muiden omistajien kanssa. Nämä yhtiöt on yhdis-
telty  konsernitilinpäätökseen suhteellista yhdiste-
lytapaa noudattaen.

Vuonna 2016 hankittiin osakkuusyhtiöitä, 
joiden omistusosuuden mukainen oma pääoma 
hankintahetkellä oli suurempi kuin hankintameno. 
Syntynyt ja kirjaamaton konsernireservi tuloute-
taan kymmenessä vuodessa.

Liitetiedot

Konsernitilinpäätökseen liittyvät 
yhdistelyperiaatteet

Yleistä

Säätiölain muutoksen johdosta vuoden 2015 
konsernitilinpäätös oli emosäätiön ensimmäinen. 
Vuoden 2015 vertailuluvuissa on tehty tarkennuk-
sia liitetietojen osalta.

Konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätösten 
yhdistelmänä ja se käsittää:

• 100 % omistettuja tytäryhtiöitä (kiinteistö- ja 
asunto-osakeyhtiöitä ja osakeyhtiön)

• alle 50 % omistettuja osakkuusyhtiöitä (asun-
to- ja kiinteistöosakeyhtiöitä)

• yli 50 %:sti omistettuja yhteisyrityksiä (asunto- 
ja kiinteistöosakeyhtiöitä) Konsernin tuloslaskelma

Konsernitilinpäätöksen tuloslaskelma on laadit-
tu emon, aatteellisen säätiön, tuloslaskelmakaavaa 
noudattaen. Tytäryhtiöiden ja yhteisyritysten, jotka 
ovat kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä, tuotot ja 
kulut on yhdistelty:

Kiinteistöjen tuottojen ja hoitokulujen on katsottu 
liittyvän läheisesti emosäätiön varsinaiseen toi-
mintaan (vuokraustoiminta), minkä johdosta ne on 
yhdistelty osaksi vuokraustoiminnan tuottoja ja ku-

- 13 -

Sisäinen osakeomistus on eliminoitu hankinta-
menomenetelmän mukaan. Tytäryhtiöiden han-
kintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman 
pääoman ero sekä siitä laskettu laskennallinen 
verovelka on kohdistettu rakennuksiin. Tilikauden 
aikana hankitut yhtiöt sisältyvät konsernintilinpää-
tökseen hankinta-ajankohdasta tai siitä hetkestä 
lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan, ja 
myydyt tytäryritykset määräysvallan lakkauttami-
seen saakka. 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot



luja. rahoitustuotot ja -kulut on luonteensa mukai-
sesti esitetty osana sijoitus- ja rahoitustoimintaa.

Konsernin tase
Konsernitase on laadittu kirjanpitoasetuksen 

1:6 §:n tasekaavaa käyttäen, joka on sama kaikille 
kirjanpitovelvollisille. Oman pääomaan on yhdis-
telty säätiön peruspääoma ja muut pääoman erät, 
tytäryhtiöiden ja yhteisyritysten osakepääoma, 
rahastot, edellisen tilikausien yli- / alijäämä sekä 
tilikauden yli- /alijäämä. Konsernieliminointien 
jälkeen jäljelle jäävä pääoma koostuu säätiön 
peruspääomasta ja rahastoista. Asuntojen hankin-
tarahasto sisältää saadut avustukset, avustuksiin 
liittyy palautusehtoja.

Pysyvien vastaavien arvostus
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on mer-

kitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon 
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla 
ja arvonalennuksilla tavanomaisien tytäryhtiöiden 
osalta. Keskinäisissä yhtiöissä poistossa nouda-
tetaan EVL maksimipoistoja siten, että ellei yhti-
öllä ole vahvistettuja tappiota niin tulos tehdään 
nollaan.

Aineellisen käyttöomaisuuden hankintaan 
liittyvät avustukset vähennetään tytäryhtiöissä 
hyödykkeen hankintamenosta ja niissä avustukset 
tuloutuvat pienempien poistojen muodossa hyö-
dykkeen käyttöaikana.

Emosäätiön omistamien huoneisto-osakkeiden 
arvoon on kirjattu hankintahinnan ja varainsiirto-
veron lisäksi hankinnan yhteydessä suoritetut kor-
jaus-, lainaosuus- ja muut kulut, jotka ovat RAY:n 
avustuksen kohteena olevassa hankintahinnassa 
määritelty. Vuoden 2015 alusta alkaen hankinta-
korjaukset on kirjattu taseeseen pitkävaikutteisiin 
menoihin ja ne poistetaan 10 vuodessa.

Yleisavustusten käsittely emosäätiössä: 
• Projektiavustukset on siirretty asianomaisen 

projektin tuotoksi
• Asunnonhankintarahastoon kirjataan RAY:n 

investointiavustus ja Asuntorahaston oman 
pääoman avustus osakehuoneistoihin. Pa-

lautusvelvollisuusehtojen alaisten myytyjen 
asuntojen avustukset siirretään siirtovelkoihin 
ja uudelleen käytetyt avustukset palautetaan 
rahastoon.

• Rakennuttamisrahastoon kirjataan RAY:n ja 
Asuntorahaston investointiavustukset  kiin-
teistöyhtiöiden oman pääoman sijoituksiin.

• Käyttörahastoon kirjataan kuntien ja seura-
kuntien avustukset. Käyttöoikeusrajoituksista 
vapautuneet myytyihin asuntoihin saadut 
avustukset siirretään käyttörahastoon.

• Oman pääoman sisäiset siirrot. Lainanlyhen-
nysrahastoon siirretään edellisenä tilivuotena 
lyhennettyjen lainojen määrä edellisen tilikau-
den ylijäämästä. Investointirahastoon siirre-
tään edellisen vuoden investointien omara-
hoitusosuus, edellisen vuoden ylijäämästä, 
mikäli mahdollista.

Rakennuksiin kohdistettu konserniliikearvo ja 
-reservi poistetaan uusien kohteiden osalta 67 
vuoden aikana ja ennen 1.1.2015 hankittujen tyt-
tärien osalta arvioidun jäljellä olevan vaikutusajan 
kuluessa, mikä tässä tapauksessa on 40 vuotta. 

Pysyvien vastaavien myyntivoitot on kirjattu 
sijoitustoiminnan muihin tuottoihin ja tappiot 
muihin kuluihin.

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen 
perusteista ja niiden muutoksista.

Konsernin rahoituslaskelma
Konsernin rahoituslaskelma on laadittu emo-

säätiön rahoituslaskelman kaavaa käyttäen, ottaen 
soveltuvin osin huomioon konsernierät.

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Tilinpäätössiirrot koostuvat asuintalovarauk-

sista ja kertyneestä poistoerosta. Tytäryhtiöiden 
erillistilinpäätöksissä suunnitelman mukaisten 
ja verotuspoistojen erotuksen muutos esitetään  
tilinpäätössiirtona tuloslaskelmassa ja tilinpäätös-
siirtojen kertymänä taseessa. 

Konsernitaseessa tilinpäätössiirtojen kertymä 
jaetaan omaan pääomaan ja laskennalliseen vero-
velkaan. Tilikauden aikana tapahtunut asuintalo-
varausten ja poistoeron muutos jaetaan tuloslas-
kelmassa laskennallisen verovelan muutokseen ja 
tilikauden tulokseen.
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Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden han-
kintameno on alle 1000 euroa, on kirjattu vuosiku-
luksi.

Myöhemmin syntyvät menot sisällytetään 
aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpito-
arvoon vain, mikäli on todennäköistä, että hyö-
dykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty 
koituu konsernin hyväksi. Muut korjaus- ja ylläpi-
tomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne ovat 
toteutuneet.

Laskennalliset verovelat ja -saamiset
Laskennallinen verovelka tai -saaminen on las-

kettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikai-
sille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistet-
tua seuraavien vuosien verokantaa. Vuoden 2015 
hankinnoista alkaen myös kohdennetuille konser-
niaktiivoille on laskettu laskennallinen verovelka, 
aikaisemmin tehdyistä hankinnoista velkaa ei ole 
kirjattu.

Varovaisuuden periaatetta noudattaen tytä-
ryhtiöiden vahvistetuista tappioista ei ole laskettu 
laskennallista verosaamista.
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Y-Säätiön hallinto

Perustajajäsenet
• Espoon kaupunki
• Helsingin kaupunki
• Kirkkohallitus
• Rakennusliitto ry
• Rakennusteollisuus RT ry
• Suomen Kuntaliitto ry
• Suomen Mielenterveysseura ry
• Suomen Punainen Risti
• Tampereen kaupunki
• Turun kaupunki 
• Vantaan kaupunki

Hallituksen jäsenet 2016
• Matti Harjuniemi, Rakennusliitto ry, hallituksen puheenjohtaja
• Leena Kämäräinen, Suomen Punainen Risti, hallituksen varapuheenjohtaja
• Stig Kankkonen, Espoon kaupunki
• Jari Lallinaho, Suomen Mielenterveysseura ry, 21.4.2016 alkaen
• Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry
• Erkki Sellman, Turun kaupunki
• Riitta Simoila, Helsingin kaupunki  
• Sari Aalto-Matturi, Suomen Mielenterveysseura ry, 21.4.2016 asti
• Laura Hassi, Suomen Kuntaliitto ry, 21.4.2016 asti

 
Valtuuskunta lakkautti toimintansa päätöksellään 25.11.2015.

Johtoryhmä
• Toimitusjohtaja Juha Kaakinen
• Rakennuttamisjohtaja Pekka Kampman 
• Talousjohtaja Kari Komu
• Konsernilakimies Timo Mutalahti
• Kiinteistöjohtaja Juha Niskanen
• Viestintäpäällikkö Laura Penttilä
• Vuokraustoiminnan johtaja Eeva Tammisalo
• Kehittämispäällikkö Sari Timonen



Enemmän yhdessä - vähemmän yksin.




