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Vuosi 2017 oli Y-Säätiölle kansainvälinen vuosi. 
Kiinnostus Suomen asunto ensin -mallia ja Y-Sää-
tiön toimintaa kohtaan sai välillä hämmentäviäkin 
mittasuhteita ulkomaalaisten vierailijoiden, haas-
tattelu- ja luentopyyntöjen muodossa. Kansain-
välisessä vuorovaikutuksessa on hahmottunut 
Suomen mallin ainutlaatuisuus. Se perustuu paitsi 
Asunto ensin -periaatteen soveltamiseen, myös 
kokonaisvaltaiseen integroituun strategiaan, jota 
toteutetaan laaja-alaisessa valtion, kuntien ja jär-
jestöjen kumppanuudessa. Tähän toimintamalliin 
sisältyy merkittävä sosiaalinen pääoma, jota ei ole 
varaa hukata minkään hallinnollisen uudistuksen 
syövereihin.

Erityisesti sote-uudistuksesta aiheutuva koti-
maisen toimintaympäristön epävarmuus on vain 
lisännyt yhteistyön ja kumppanuuden tarvetta. 
Y-Säätiö hakee aktiivisesti yhteistyökumppaneita, 
jotka jakavat samat tavoitteet ja arvot, oli sitten 
kyse asunnottomuuden poistamisesta tai kohtuu-
hintaisten vuokra-asuntojen tarjonnan lisäämi-
sestä. Esimerkkinä uudesta yhteistyöavauksesta 
on useiden ammattiliittojen kanssa solmittu 
yhteistyösopimus, joka tähtää kohtuuhintaisten 
vuokra-asuntojen merkittävään uudistuotantoon 
10-vuotisella korkotukilainoituksella.

Kansainvälinen vuorovaikutus on konkreet-
tisella tavalla osoittanut kohtuuhintaisten vuok-
ra-asuntojen keskeisen merkityksen myös asun-
nottomuuden vähentämisessä. Useissa Euroopan 
maissa, erityisesti Iso-Britanniassa ja Irlannissa, 
suoranainen katuasunnottomuus on räjähtänyt 
käsiin ja keskeisenä syynä kehitykselle on kohtuu-
hintaisten vuokra-asuntojen riittämätön tarjonta, 
joka on johtunut sekä riittämättömästä uudis-
tuotannosta että asuntojen myynnistä vapaille 
markkinoille. Markkinat eivät näytä ratkaisevan sen 
enempää asunnottomuutta kuin kohtuuhintais-
ten vuokra-asuntojen tarjonnan riittävyyttäkään. 
Tilanteelle kuvaavaa on, että jopa useat USA:n 
kaupungit etsivät verotuksellisia keinoja kohtuu-
hintaisten vuokra-asuntojen määrän merkittävään 
lisäämiseen.

Asunnottomuuden ja kohtuuhintaisten vuok-
ra-asuntojen tarjonnan yhteys osoittaa, että 
Y-Säätiön strateginen tavoite kohtuuhintaisten 
vuokra-asuntojen merkittävästä uudistuotannosta 
on tärkeä myös säätiön perustehtävän, asunnot-
tomuuden poistamisen, toteuttamiseksi. Myön-
teisistä puheista huolimatta kohtuuhintaisten 
vuokra-asuntojen uudistuotanto etenee nihkeästi 

ja määrälliset tuotantotavoitteet eivät toiminta-
vuonna toteutuneet.

Keskeisinä syinä uudistuotannon käynnisty-
misen ongelmiin olivat tonttitarjonnan niukkuus 
sekä viranomaistoiminnasta johtuneet viivästyk-
set. Y-Säätiöllä on valmius panostaa merkittävästi 
vuokra-asuntotuotantoon myös taloudellisesti ja 
haluamme osaltamme varmistaa, ettei yksikään 
ARA-tontti kasvukeskuksissa jää rakentamatta 
rakennuttajien puutteen vuoksi.

Vuosi 2017 oli myös Y-Säätiölle ensimmäinen 
täysi toimintavuosi suurten asuntokauppojen 
ja niihin liittyneiden toiminnallisten muutosten 
jälkeen. Sisäisesti vuosi tarjosi siten mahdollisuu-
den ottaa tuntuvia edistysaskeleita niin prosessien 
kehittämisessä kuin toiminnanohjausjärjestelmien 
käyttöönotossa.

Oman toiminnan jatkuvan kehittämisen lisäksi 
säätiö panosti erityisesti työllistämiseen liittyvään 
kokeilutoimintaan. Kokeilutoiminta työllistämises-
sä ja uudisrakentamisen konseptikehittämisessä 
sekä niitä tukeva tutkimustoiminta ovat myös 
jatkossa säätiön tärkeitä painopisteitä.

Säätiön perustehtävän eli asunnottomuuden 
poistamisen osalta kehitys on jatkunut edelleen 
myönteisenä ja asunnottomuus on vähentynyt, 
mutta työtä riittää tehtäväksi edelleen. Myöntei-
nen kehitys osoittaa, että tehty työ on ollut mer-
kityksellistä ja vaikuttavaa. Siitä kiitos kuuluu yhtä 
lailla niin säätiön arvoihin sitoutuneelle motivoitu-
neelle henkilöstölle kuin ainutlaatuiselle kumppa-
niverkostollemme.

Toimitusjohtajan katsaus

Juha Kaakinen
toimitusjohtaja

Juha Kaakinen
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Säätiön tehtävä
Y-Säätiön sääntöjen mukaisena tarkoituksena 

on muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon 
tukemiseksi toimia ihmisarvoisten asuntojen saa-
miseksi asuntovaikeuksissa oleville normaaliin tai 
lähes normaaliin itsenäiseen asumiseen kykenevil-
le ihmisille. Lisäksi säätiö voi muullakin tavalla osal-
listua heidän sosiaalisten ja taloudellisten elämän 
edellytysten parantamiseen. Säätiö voi myös tukea 
ja harjoittaa alan tutkimusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii ja 
rakennuttaa vuokra-asuntoja, joiden vuokraukses-
ta ja ylläpidosta se huolehtii. Sääntöjen mukaan 
tehtävänä on myös säätiön toimialan palveluiden 
järjestäminen ja kehittäminen.

Säätiön hallinto
Säätiön toimintaa johtaa hallitus ja toimitus-

johtaja. Lisäksi säätiöllä on sääntöjen mukainen 
toimielin, perustajajäsenistä koostuva vuosikoko-
us, joka valitsee seitsemänjäsenisen hallituksen 
kaksivuotiskausiksi. Perustajajäsenet, hallituksen 
jäsenet ja tiedot yhtiön johdosta kerrotaan koh-
dassa Y-Säätiön hallinto.

Säätiö muodostaa tytäryhtiöineen Y-Säätiö-kon-
sernin, jossa suurimpana vuokraustoimintaa 
harjoittavana yksikkönä on Kiinteistö Oy M2-Kodit. 
Kiinteistöihin kohdistuvaa palvelutoimintaa on 
sijoitettu Y-Säätiön palvelut -osakeyhtiöön. Kon-
sernin hallinnon yksinkertaistamiseksi jatkettiin 
yhtiöiden fuusioimista 2017. Rakennejärjestelyssä 

konsernin emon Y-Säätiön suoraan omistukseen 
jäivät kaikki erityisryhmäkohteet. Kiinteistö Oy 
M2-Kotien alle keskitettiin kaikki aravakohteet.

Tilintarkastajana vuonna 2017 jatkoi KPMG Oy 
Ab, vastuullisina tilintarkastajina Kai Salli, KHT sekä 
Heidi Vierros, KHT.

Y-Säätiön säätiölain tarkoittamaan lähipiiriin 
kuuluvat muun muassa säätiön perustajat, hallitus, 
säätiön johto ja tilintarkastajat perheenjäsenineen. 
Säätiölain tarkoittamalle suppealle lähipiirille ei ole 
annettu avustuksia tai muita osittain tai kokonaan 
vastikkeettomia etuja. Hallituksen jäsenille ja vara-
jäsenille maksetut palkkiot ja johdon palkkaus ovat 
kohtuullisia, eivätkä poikkea tavanomaisesta.

Säätiö ei ole tehnyt lähipiirin kanssa muitakaan 
tavanomaisista poikkeavia taloudellisia toimia. 
Säätiön kiinteistöjä tai asuntoja vuokrataan lähi-
piiriin kuuluville säätiön perustajakaupungeille ja 
niiden asukkaille vastaavin ehdoin kuin muillekin 
tahoille. Säätiön konserniyhtiöiden väliset transak-
tiot on arvostettu käypään arvoon ja ilmoitetaan 
tilinpäätöksen liitetiedoissa. Olennaiset lähipiiritoi-
met esitetään lähipiiritaulukossa.
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Säätiön toiminta 2017
Säätiön hallitus on päättänyt vuoteen 2020 

ulottuvassa strategiassa perustehtäväksi vähentää 
asunnottomuutta, lisätä kohtuuhintaisten vuok-
ra-asuntojen määrää ja parantaa säätiön vuok-
ralaisten taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. 
Lisäksi tehtävänä on vaikuttaa päätöksentekijöihin 
tarvittavan yhteiskunnallisen kehityksen toteutu-
miseksi ja tuottaa ratkaisuja ja tietoa rakentami-
seen, asumiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Asunnottomuuden vähentäminen

Asunnottomuutta vähennetään hankkimalla 
ja rakennuttamalla vuokra-asuntoja erityisryhmi-
en tarpeisiin. Lisäksi säätiö osallistuu aktiivisesti 
kansalliseen Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn 
toimenpideohjelmaan 2016–2019 (AUNE).

Säätiön omistuksessa olevista yksittäisistä 
huoneistoista asunto-osakeyhtiöissä pääosa on 
jälleenvuokrattu säätiön yhteistyökumppaneille. 
Asunnot on hankittu STEAn (aiemmin RAY:n) ja 
ARAn avustuksin ja ne on tarkoitettu henkilöille, 
joilla on vaikeuksia saada asunto vuokramarkki-
noilta. Hankinnat keskittyvät kasvukeskuksiin, eri-
tyisesti pääkaupunkiseudulle, missä erityisryhmien 
asunnoille on suurin tarve.

Y-Säätiön asunnoista 5 388 kappaletta on Y-Ko-
teja, jotka ovat itsenäiseen asumiseen tarkoitettuja 
huoneistoja asunto-osakeyhtiöissä. Niistä 4 455 
asunnon hankintaan on saatu STEAn (aiemmin 
RAY:n) ja 933 asuntoon ARAn investointiavustus. 
Asunnoista suoravuokrauksessa on noin 1 300 
asuntoa, loput on jälleenvuokrattu yhteistyökump-
paneille. Lisäksi erityisryhmille tarkoitettuja asuin-
yhteisöihin sijoittuvia jälleenvuokrattuja asuntoja 
on 595 kappaletta, keskikooltaan 37,5 m².

Asumisen onnistumista suunnitellaan ja tue-
taan yhteistyössä jälleenvuokrakumppaneiden 
kanssa. Hyvin suunniteltu asuminen sekä nopea 
reagointi asumisen ongelmatilanteisiin mahdol-
listavat onnistuneen asumisen niin asukkaan kuin 
naapurustonkin kannalta. Yhteistyöverkoston ja 
kumppanuuksien avulla turvataan asukkaille riit-
tävät tukitoimet sekä mahdollistetaan itsenäinen 
asuminen.

Säätiö omistamat asumispalvelukäyttöön tar-
koitetut kiinteistöt ovat jälleenvuokrattu sosiaali- ja 
terveyspalvelutoimintaa harjoittaville yhteisöille. 
Järvenpäähän valmisteltiin 95 asunnon Wärttinä 
II -hanketta, palveluasuntojen ja -tilojen osalta 
yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa. 
Espooseen suunniteltiin nuorille kohdennettavaa 
57 asunnon kokonaisuutta. Fleminginkadulla Hel-
singissä valmistui kohdennettuun asuinkäyttöön 
suunniteltu peruskorjaus.

Espoon kaupungin kanssa toteutettu välivuok-
rausmallin pilottihanke päättyi, Tampereen kanssa 

välivuokrauspilottia jatketaan vuodelle 2018. Muita 
asunnottomuuden vähentämistoimia kuvataan 
lisää osana kehittämistoimintaa.

Kohtuuhintainen asuminen

Säätiön kohtuuhintainen asuntotuotanto ja 
-tarjonta ovat tärkeä tekijä asunnottomuuden 
torjunnassa. M2-Kotien omistuksessa on vuok-
ra-asuntoja 29 paikkakunnalla. Uutena kohteena 
valmistui Helsingin Jätkäsaareen 74 vuokra-asun-
non Jallukka. Asunnoista 49 valmistui M2-Kotien ja 
25 Elmu rs:n omistukseen. Nokialla rakennutettiin 
51 asunnon kiinteistö, jonka vastaanotto oli tam-
mikuussa 2018. Urakkavaiheeseen valmisteltiin 
119 asunnon kiinteistö Vantaan Martinlaaksoon, 
45 asuntoa Espoon Holmanpuistoon, 63 asuntoa 
Tampereen Härmälänrantaan ja 94 asuntoa Hel-
singin Kruunuvuorenrantaan.

Tunnuslukuja vuodelta 2017

M2-Kodit Y-Säätiö Konserni
Asuntoja eri paikkakunnilla (kaupungit ja kunnat) 29 54 54
Asuntojen määrä, kpl 10 152 6 528 16 680
Keskivuokrat €/m2/kk 13,24 11,92 12,81
Taloudellinen käyttöaste % 97,6 99,5 98,2
Vaihtuvuus % 22,99 2,92 15,01
Vuokratuotot M€ 90,2 36,1 127,4
Korjauskustannukset M€ 15,0 3,1 18,8
Lämmitys, vesi ja sähkö M€ 12,5 13,8
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Säätiö toimii ARAn tukemien asuntojen osalta 
omakustannusperiaatteella ja tavoittelee markki-
navuokria edullisempaa hintatasoa. Vuoden 2017 
aikana konserni pystyi pidättäytymään vuokrien 
korotuksista ja sopimaan uusia vuokrasopimuksia 
ilman vuokravakuutta.

Säätiön kiinteistöissä sijaitsevien asuinhuo-
neistojen kokonaisvaltaista kunnostusohjelmaa 
jatkettiin Koti kuntoon -korjauksin. Kuudessa 
kohdekiinteistössä, arviolta peruskorjausjakson 
puolessavälissä uusittiin asuntojen kaikki pinnat 
ja kalusteet sekä laitteet ja varusteet. Ohjelmal-
la pyritään vastaamaan asiakkaiden odotuksiin 
vuokra-asuntojen korkeasta laatutasosta ja vä-
hentämään yksittäin tehtävien asuntokorjausten 
korkeita kustannuksia.

Säätiö liittyi vuokra-asuntoyhteisöjen energia-
tehokkuusohjelmaan (VAETS) kausille 2017–2025. 
Ohjelman mukaisesti säätiö on sitoutunut suorit-
tamaan energiatehokkuustoimenpiteitä, joiden 
laskennallinen säästövaikutus on vuoteen 2020 
mennessä 4 prosenttia ja vuoteen 2025 mennes-
sä 7,5 prosenttia liittymishetken energiakäytöstä. 
Energiatehokkuustoimenpiteistä raportoidaan 
vuosittain.

Y-Säätiön ympäristöasioiden hallintaa ja johta-
mista helpottava Ekokompassi-ympäristöjärjes-
telmähankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteiksi 
on valittu jätemäärän vähentäminen ja energian-
säästö sekä lämmön, sähkön että veden kulutuk-
sien osalta. Hankkeen piiriin kuuluvat kymmenen 
pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa pilottikiinteistöä 
sekä säätiön Helsingin toimitilat.

Oman isännöinnin osuutta kasvatettiin vuonna 
2017 edelleen. Isännöintiä ostetaan enää Rova-
niemellä, Salossa ja Turussa, joista myös Rova-
niemi siirtyy omaan isännöintiin keväällä 2018. 
Kiinteistöhuollossa kokeiltiin pääkaupunkiseudulla 
uudenlaista talkkarimallia, jossa kiinteistöhuolto ja 
siivous ostetaan yhdeltä palveluntuottajalta. Kiin-

teistöjen pelastussuunnitelmien uusiminen käyn-
nistettiin ja jatkossa kaikki pelastussuunnitelmat 
ylläpidetään sähköisessä muodossa Turvakohde.
fi-palvelussa.

Vuosi 2017 oli M2-Kotien asukasneuvoston 
ja 12 alueryhmän ensimmäinen toimintavuosi. 
Vuoden asukastoiminnan teemoiksi valikoitui 
ympäristö- ja kierrätys, pelastus- ja turvallisuus 
sekä luonto, retkeily ja hyvinvointi. Vuoden aikana 
järjestettiin kaikenikäisille soveltuvia luonto- ja ret-
kipäiviä yhdeksällä eri paikkakunnalla, tapahtumiin 
osallistui noin 700 asukasta. Alueelliset kierrätys- 
ja ympäristötapahtumat järjestettiin Helsingissä ja 
Lahdessa, osallistujia oli 250. Turvallisuuskoulutus-
ta sai 100 pääkaupunkiseudun ja Turun asukasta. 
Sekä Y-Säätiön että M2-Kotien nuoret pääsivät 
osallistumaan neljälle erilaiselle Purjelaivasäätiön 
järjestämälle purjehdukselle.

Vuokralaisten taloudellinen ja sosiaalinen 
hyvinvointi

M2-Kotien asukkaille järjestettiin yhteistyössä 
asukasedustajien kanssa laajaa asukastoimintaa. 
Asukastyötä tehtiin talotoimikunnissa, alueelli-
sissa koordinaatioryhmissä, asukasneuvostossa 
ja M2-Kotien hallituksessa. Toimintaa keskitettiin 
alueellisesti ja aktiviteetteja eri teemoilla järjestet-
tiin ikäkaaren mukaisesti nuorille, lapsiperheille 
ja työikäisille sekä senioreille. Kuntien hyvinvoin-
tistrategiat tukivat asukastoimintaa ja alueilla 
olevia palveluita hyödynnettiin tehokkaasti.

Asumisneuvonta jatkui vuokralaisten sosiaa-
lisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseksi 
sekä asunnottomuuden vähentämiseksi. Osana 
asumisneuvontaa toteutui ARAn osarahoituksella 
M2-Kotien asumisneuvonnan kehittämishanke 
vuosille 2016–2019. Asumisneuvonta laajeni 

vuoden 2017 aikana kattamaan koko maan, vaikka 
asumisneuvonnan tarve painottui kasvukeskuksiin. 
Vuokranmaksua ja taloudenhallintaa sekä asumis-
valmiuksien vahvistumista tuettiin ensisijaisesti 
Helsingin, Tampereen ja Lahden alueilla. Verkosto-
työskentelyä erityisryhmille suunnattujen asunto-
jen yhteistyökumppaneiden kanssa syvennettiin ja 
kehitettiin ennakoivaa työotetta. Asumisneuvojat 
antoivat ohjausta noin 230 asukkaalle, joista joka 
neljäs oli 18–29-vuotias nuori. Asumisneuvonnalla 
pystyttiin estämään 25 nuoren mahdollinen häätö. 
Samalla vuokranantaja säästi keskimäärin 150 000 
euroa kuluja, joita vuokravelkojen perimisestä ja 
häätöjen toimeenpanemisesta olisi seurannut.

Säätiön Uuras-työllistämistoiminnan pääpaino 
oli edellisenä vuonna käynnistettyjen oman työn 
pilottien muokkaamisessa, niistä oppimisessa ja 
uusien kokeilujen käynnistämisessä yhteistyös-
sä asukastoiminnan kanssa. Vuoden loppuun 
mennessä Uuras-toiminta oli tarjonnut työtä 
tai työsuoritteita yli 70 hengelle, joista yli 60 on 
konsernin asukkaita. Tehtäviä olivat muun muassa 
pääkaupunkiseudulla toteutettu siivoustyön pilot-
tikokeilu ja nurmikonleikkuu kesätyöntekijöiden 
voimin. Työtalkkaripilotissa käynnistettiin remont-
tiryhmä pienkorjauksiin. Tarkoituksena on tehdä 
omana työnä sellaisia tehtäviä, jotka muutoin 
hankittaisiin ulkopuolisina palveluina.

Vaikuttaminen ja kehittäminen

Säätiön mittavaa kehittämistyötä katetaan avus-
tuksilla ja omalla rahoituksella. Säätiö osallistuu 
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpi-
deohjelmaan (AUNE) 2016–2019, johon liittyvää 
Verkostokehittäjät-kumppanuushanketta säätiö 
koordinoi STEAn avustuksen turvin. Hankekump-
panit ovat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, 



7

Sininauhasäätiö, Rauman seudun katulähetys ry 
ja Vailla vakinaista asuntoa ry. Tilaisuuksiin osallis-
tui 553 eri henkilöä, osallistumiskertoja on lähes 
tuhat.

AUNE-ohjelman yhteiskehittämisen alustana 
toimivassa hankkeessa levitettiin aiemmin kehitet-
tyä ja testattua arviointimenetelmää asunnotto-
mien palveluissa. Asumissosiaalisen työn sisällöl-
linen yhteiskehittäminen jatkui valtakunnallisesti. 
Laajassa verkostossa laadittiin ja julkaistiin suoma-
laiset Asunto ensin -suositukset. Verkostokehittä-
jät on vastannut myös asunnottomuustyön tiedo-
tuksesta säätiön ylläpitämillä www.asuntoensin.fi 
-sivuilla.

STEA avusti myös Y-Säätiön koordinoimaa, 
usean järjestön yhteistä Toimekas-hanketta. Sen 
tavoitteena on arjen mielekkään toiminnan ke-
hittäminen sekä jäsentyneen sosiaalisen kuntou-
tuksen toiminnallisen kokonaisuuden luominen 
asunnottomien asumispalveluihin. Arjen mielek-
käillä toiminnoilla kyetään ennaltaehkäisemään 
asunnottomuutta ja torjumaan asunnottomuuden 
uusiutumista. Samalla kartoitettiin kannustinlouk-
kuja ja mahdollisia ratkaisuja niihin. Hankkeessa 
ovat mukana Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin 
Vieraskoti ry, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, Si-
ninauhasäätiö, Työterapinen yhdistys ry ja VVA ry. 
Toimintaan osallistui 551 asunnottomien asumis-
palveluissa asuvaa asukasta, käyntimäärä oli 
1 271.

Loppuvuonna saatiin tieto, että STEA puoltaa 
rahoitusta myös uusille nuorten purjehdustoimin-
taa tarjoavalle Meriheimo-hankkeelle ja naisten 
asunnottomuuden poistamiseen pyrkivälle hank-
keelle.

Housing First Europe Hubin lähes 20 kumppa-
nin verkostossa työskenteli kaksi ohjelmakoordi-
naattoria, toinen Y-Säätiössä Helsingissä ja toinen 
FEANTSA:ssa Brysselissä. Lisäksi säätiön toinen 
tutkija osallistuu merkittävästi Hubin tehtäviin.

Hubin toiminnan teemoja ovat muun muassa 
palvelut nuorille, kaupunkikohtainen työ, koulutta-
jakoulutus, tutkimus sekä yliopistotasoisen ope-
tuksen suunnittelu. Toimintavuoden 2017 kes-
keisiä tapahtumia ovat olleet Hubin johtoryhmän 
kokous maaliskuussa Y-Säätiöllä ja Housing First 
for Youth -koulutus Budapestissa. Lisäksi Hub oli 
esillä Feantsan konferenssissa Gdanskissa. Hubil-
la oli esitys myös Amsterdamissa Social Housing 
Festivalissa. Y-säätiö/Hub oli mittavasti tukemassa 
Liverpoolissa Crisis-organisaation tekemää tutki-
musta, jonka tulosten perusteella on valmisteilla 
työkaluja Asunto ensin -periaatteen levittämiseen 
ja toteuttamiseen Euroopassa.

Housing First for Youth -pilottiprojekti käynnis-
tyi, samoin kuin Asunto ensin -periaatteen koulut-
tajien koulutus, jonka ensimmäinen koulutus oli 
Milanossa joulukuussa. Valmisteilla on työkaluja 
Asunto ensin -periaatteen levittämiseen, toteutta-
miseen ja tutkimukseen Euroopassa. Myös Hou-
sing First Guide on käännetty tšekiksi ja saksaksi, 
lisäksi Y-Säätiön ylläpitämät Hubin nettisivut avat-
tiin housingfirsteurope.eu.

Y-Säätiö julkaisi käsikirjan A Home of Your 
Own – Housing First and ending Homelessness 
in Finland. Kirja julkaistiin vastaamaan lukuisiin 
kysymyksiin, joita Y-Säätiölle esitetään jatkuvasti 
suomalaisen asunnottomuuden poistamisen on-
nistumisista. Kirjassa kerrotaan yksityiskohtaisesti 
keinoista, joilla Suomesta on tullut ainoa Euroopan 
maa, jossa asunnottomuus on vähentynyt. Kirja on 
vapaasti ladattavissa Y-Säätiön verkkosivuilta.

Kansainvälinen näkyvyys on ollut mittavaa. 
Y-Säätiöön ja Suomen asunnottomuustyöhön on 
käynyt tutustumassa vierailijoita toimintavuoden 
aikana 24 kertaa. Vierailijoita on tullut pääosin 
ryhmissä, osa on ollut poliittista tai virkamiesjoh-
toa, osa taas asunnottomuustyön ammattilaisia eri 
organisaatioista. Lisäksi kävijöinä on ollut lehdis-
tön ja tv-yhtiöiden edustajia. Vierailijat ovat tulleet 

Ranskasta, Englannista, Alankomaista, Ruotsista, 
Sveitsistä, Australiasta, Irlannista, Skotlannista, 
Tšekeistä, Japanista ja Etelä-Koreasta. Toimitusjoh-
taja on ollut näkyvästi esillä eri maiden medioissa, 
ja siten Y-Säätiö ja Suomen asunto ensin -periaate 
on saanut laajasti kansainvälistä näkyvyyttä.

Y-Säätiö palkkasi toimintavuonna kaksi tutkijaa 
vahvistamaan Y-Säätiön omana toimintana tehtä-
vää tutkimusta. Alkaneessa tutkimustoiminnassa 
pääpaino on ollut tutkimuksen ja kyselyiden suun-
nittelussa organisaation oman toiminnan kehit-
tämiseksi. Säätiö voitti tarjouksellaan myös ARAn 
asunnottomuusselvityksen 2017 teon, jota alettiin 
työstää loppuvuodesta.

Vaikuttamistyössä hyödynnetään nykyisiä yh-
teistyösuhteita. Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen 
osalta säätiö osallistui KOVA ry:n toimintaan sekä 
RAKLI ry:n toimintaan. Arvoliitto ry:n kautta säätiö 
osallistui yhteiskunnallisten yritysten toimintaedel-
lytysten parantamiseen. Y-Säätiö on mukana myös 
ME-säätiön käynnistämässä säätiöverkostossa, 
jonka tavoitteena on yhdistää säätiöiden voima-
varoja merkittävien yhteiskunnallisten ongelmien 
ratkaisemiseksi. Kansainvälisen yhteistyön keskei-
senä kanavana toimivat Housing First Europe Hub 
sekä FEANTSA.

Säätiö osallistui yhteiskunnalliseen keskus-
teluun syrjäytymisen ja asunnottomuuden tee-
moista. Yksi keskeisistä haasteista konsernin 
rakennuttamistoiminnalle on uudisrakentamiseen 
soveltuvien tonttien saaminen hyviltä sijainneilta. 
Tätä tuettiin muun muassa viestimällä uudisraken-
nushankkeista.
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Henkilöstö
Y-Säätiö-konsernin henkilöstömäärä jatkoi 

kasvua ja oli vuoden lopussa 130 (118) työntekijää. 
Heistä määräaikaisia oli 15 (10). Määräaikaisuu-
det perustuivat hanketoimintaan ja sijaisuuksiin. 
Osa-aikaisessa työsuhteessa oli viisi työntekijää.

Henkilöstömäärän kasvu johtui hankittujen pal-
veluiden ottamisesta omaksi työksi sekä strategian 
mukaisista uusista tehtävistä sekä työllistämistoi-
minnasta. Lisäys kohdistui lähinnä M2-Koteihin, 
jossa työskentelee 95 työntekijää. Aluetoimistoissa 
työskentelee yhteensä 26 työntekijää. Pääosa hen-
kilöstöstä työskentelee Pitkänsillanrannan toimis-
tossa Hakaniemessä. Henkilöstön keski-ikä laski 
46,3:een (48,2). Naisia oli 67 prosenttia, miehiä 33 
prosenttia työntekijöistä.

Henkilöstön vaihtuvuus oli 15 prosenttia. 
Sairauspoissaoloprosentti on 3,2. Tapaturmailmoi-
tuksia tehtiin kymmenen. Vaarallisinta työssä oli 
liukastuminen ja kaatuminen, joita ennalta ehkäis-
tiin muun muassa siten, että työnantaja osallistui 
työntekijöiden nastakenkien hankintakustannuk-
siin.

Taloudellinen asema
Säätiön perustehtävän mukaista asuntojen 

hankintaa rahoitetaan STEAn avustuksilla, raha-
laitoslainoilla, valtion korkotukilainoilla, inves-
tointiavustuksilla sekä osittain Y-Säätiön omalla 
rahoituksella. Säätiön omavaraisuusasteen tavoite 
on 30 prosenttia, käyvin arvoin laskettaessa 50 
prosenttia, mikä mahdollistaa lähivuosien inves-
toinnit.

Taloushallinnon ja raportoinnin uusien järjestel-
mien (Sonet, Basware, Pandia) käyttöönotto vietiin 
suurelta osalta päätökseen 2017 aikana. Toimin-
nanohjausjärjestelmän (Tampuuri) käyttöönotto 
laajennettiin koskemaan myös Y-Säätiön yksittäisiä 
huoneistoja. Toiminnanohjausjärjestelmän tuki ja 
ylläpito jatkuvat omana toimintana yhteistyössä 
Talokeskuksen kanssa.

Y-Säätiön konsernin talous kasvoi erittäin voi-
makkaasti 2017. Liikevaihto oli 127,4 (97,9) miljoo-
naa euroa, kasvua oli 30,1 prosenttia. Konsernita-
seen loppusumma oli yli 1,1 (1,1) miljardia euroa.

Säätiö käyttää Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskuksen ARAn korkotukilainaa ja avustuk-

sia uudisrakennus- ja peruskorjausinvestointien 
rahoittamiseen. Konsernitasolla investoinnit olivat 
43,6 (574,2) miljoonaa euroa. Korjauksiin käytettiin 
vuositasolla 18,8 (12,8) miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 
STEAn avustuksia saatiin edelleen. Avustukset on 
tarkoitettu yksittäisten tukiasuntojen hankintaan ja 
avustusosuus on 50 prosenttia. Säätiö sai STEAn 
avustuksia investointeihin noin 4,0 (6,5) miljoonaa 
euroa.

Säätiö investoi vuoden aikana noin 7,7 (12,4) 
miljoonaa euroa asuntojen hankintaan.

STEA:n ja Aran rahoituksen lisäksi konserni 
käyttää omaa pääomaa investointien rahoituk-
seen. Hoito- ja korjauskustannusten, rakentami-
sen ja lainojen lyhentämisen vuoksi konserni lisäsi 
rahalaitoslainoituksen määrää myös vuonna 2017. 
Lainoja nostettiin asuntojen hankintaan ja raken-
nusinvestointeihin 23,3 (115,7) miljoonaa euroa. 
Lainoja lyhennettiin tilivuonna 28,0 (42,6) miljoo-
naa euroa. Lainojen keskimääräinen laina-aika oli 
22,7 (22,9) vuotta ja keskikorko 1,6 (1,6) prosent-
tia.

Henkilöstön tunnuslukuja

Avainluvut

2017 2017 2016 2016 2015 2015
1000 € Konserni Emo Konserni Emo Konserni Emo
Suoriteperusteiset palkat luon-
taisetuineen  6 430 1 860 4 877 1 710 1 556 1 274
Luontaisedun raha-arvo -175 -71 -161 -62 -107 -80
Eläkekulut 1 215 382 970 351 295 234
Lakisääteiset sosiaalikulut 121 54 167 64 59 47
Yhteensä 7 592 2 225 5 852 2 063 1 803 1 474
Keskimääräinen henkilöstö 135 32 113 32 34 26
Keskimääräinen ikä 46,3 47,3 48,2 48,4 48,9 48,1

2017 2016
Liikevaihto 127,4 M€ 97,9 M€
Vuokrauskate 31,9 % 33,8 %
Hallintokulut netto 5,6 % 3,6 %
Rahavarat 27,2 M€ 28,9 M€
Omavaraisuusaste

kirjanpitoarvoin 30,1 % 28,6 %
käyvin arvoin 50,0 % 49,7 %
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Säätiökonsernin talous kehittyi tasaisesti ja 
suunnitelmien mukaisesti. Korkotaso pysyi edel-
leen alhaisena, mikä näkyy muun muassa arava-
lainojen korkotason laskuna edelliseen vuoteen 
verrattuna. Säätiö on suojannut valtaosan pank-
kilainoistaan koronvaihtosopimuksilla. Lainojen 
suojaustaso tullaan strategian mukaisesti pitä-
mään 75 prosentin tuntumassa konsernin koko 
lainakannasta.

Vuokratuotot kasvoivat huomattavasti vuoteen 
2016 verrattuna ja olivat yli 127,4 (97,9) miljoo-
naa euroa. Vuokrausaste oli konsernitasolla 98,2 
(98,0) prosenttia. Hallinnon nettokulut olivat 5,6 
(3,6) prosenttia vuokratuotoista. Oman toiminnan 
tuottoylijäämä oli 22,2 (20,1) miljoonaa euroa. 
Konsernin rahoitusasema on kohtuullinen ja kon-
sernitaseen omavaraisuusaste nousi 30,1 (28,6) 
prosenttiin, mikä mahdollistaa säätiön investoinnit 
myös tulevaisuudessa. Käyvin arvoin laskettaessa 
omavaraisuusaste on noin 50,0 (49,7) prosenttia.

Arava- ja korkotukilainoitettujen asuntojen 
vuokranmäärityksessä noudatetaan aravalain 
säännöksiä. Muiden kuin aravalainoitettujen 
asuntojen vuokrat on sidottu pääosin kiinteistön 
ylläpidon kustannusindeksiin. Asuntojen vuok-
rataso pidetään edelleen paikkakunnan yleiseen 
vuokratasoon nähden kohtuullisena. Vuonna 2017 
konserni ei tehnyt yleisiä vuokrankorotuksia, mikä 
heikensi konsernin tulosta laskennallisesti noin 3 
miljoonaa euroa verrattuna siihen, jos olisimme 
tehneet tavanomaiset korotukset.

Arvot ja vastuullisuus
Y-Säätiö-konsernissa toteutamme säätiön 

yleishyödyllisen tarkoituksen mukaista yhteiskun-
tavastuuta. Ehkäisemme ja vähennämme asunnot-
tomuutta tarjoamalla vuokra-asuntoja erilaisissa 
elämäntilanteissa oleville ihmisille.

Työmme päämääränä on asukkaan hyvä asu-
minen. Hyvä asuminen alkaa oikeudenmukaises-
ta asukasvalinnasta avoimilla ja yhdenvertaisilla 
valintakriteereillä. Hyvään asumiseen kuuluu, että 
suunnittelemme ja rakennutamme asunnot asu-
kaslähtöisesti, huolehdimme asuntojen kunnosta 
ja viihtyisyydestä ammattitaitoisesti ja tarjoamme 
asukkaille asumisperusteisia osallistumismahdol-
lisuuksia. Vuokranantajan päättäessä vuokrasuh-
detta se tehdään laillisilla, asukkaan elämäntilan-
teen huomioivilla ja eettisesti kestävillä perusteilla.

Arvomme ovat asukaskeskeisyys, aidosti yleis-
hyödyllinen ja ratkaisukeskeisyys. Hyvän asumisen 
päämäärä ohjaa arkipäivän työskentelyämme. 
Kohtelemme oikeudenmukaisesti ja yhdenvertai-
sesti kaikkia toimintamme piirissä olevia ihmisiä: 
työntekijöitä, asukkaita, asiakkaita, yhteistyökump-
paneita. Tämä perustuu kaikkien ihmisten yhtäläi-
seen ihmisarvon kunnioittamiseen.

Varmistamme, että toimintakäytäntömme ja 
rakenteemme tukevat taloudellista ja tuottavaa 
työskentelyä sekä kestävää kehitystä. Käytämme 
säätiön konsernin varoja vastuullisesti ja yksin-
omaan perustehtävämme mukaiseen tarkoituk-
seen. Emme hyväksy lainvastaista tai vilpillistä 
toimintaa omassa työssämme emmekä yhteistyö-
kumppaneiltamme.

Yhteiskuntavastuumme perustuu 
ISO26000-standardin periaatteisiin. Huolehdim-
me siitä, että organisaation hallintotapa tukee 
vastuullisuutta ja käytäntömme ovat oikeudenmu-
kaisia. Huomioimme kaikkien vaikutuspiirissämme 

olevien ihmisten yhtäläiset perus- ja ihmisoikeudet 
ja edistämme oikeutta asuntoon. Vähennämme 
toimintamme ympäristökuormitusta erityisesti 
kehittämällä kiinteistöjemme energiankäyttöä ja 
elinkaarihallintaa. Riskienhallinta on olennainen 
osa vastuullisuuttamme. Osallistumme asuina-
lueiden ja lähiyhteisöjen kehittämiseen. Jaamme 
osaamistamme ja kokemuksiamme yhteiskunnalli-
sille päättäjille ja asunnottomuuden vähentämistä 
ja poistamista tavoitteleville organisaatioille.

Seuraamme laajasti toimintamme lainmukai-
suutta, eettisyyttä, vastuullisuutta ja ohjeiden 
noudattamista. Puutumme välittömästi havaitse-
miimme epäkohtiin. Edellytämme, että työnteki-
jämme ja myös yhteistyökumppanimme toimivat 
vastuullisesti.
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Riskienhallinta
Säätiö toteutti vuonna 2017 kattavan taloudel-

listen ja strategisten riskien kartoituksen. Yhtenä 
merkittävimmistä riskeistä on toimialalle tyypilli-
nen riski korkotason noususta. Säätiö on varautu-
nut muutoksiin korkosuojauksin.

Muina talouden riskeinä tunnistettiin muun 
muassa rakennuskohteiden aikataulujen mahdol-
listen viivästymisten seuraamukset ja niistä aiheu-
tuvat ylimääräiset kustannukset. Myös taantuvien 
paikkakuntien kiinteistökannan peruskorjaustarve 
suhteessa asuntojen kysyntään saattaa lisätä 
kustannusriskejä. Luottotappioriskit ovat olleet 
toimintavuonna matalat, ja niitä hallitaan vuokra-
valvonnan ja asumisneuvonnan keinoin. Vuoden 
2017 aikana kehitettiin raportoinnin työvälineitä, 
mikä auttaa muun muassa vuokraustoiminnan 
riskien ennaltaehkäisyssä. Esimerkiksi kasvukes-
kuksien ulkopuolisten kiinteistöjen vuokrausastet-
ta seurataan aktiivisesti ja haasteisiin reagoidaan 
muun muassa markkinoinnin keinoin.

Säätiön strategiset riskit liittyvät toimintaym-
päristön muutoksiin. Väestön kasaantuminen 
kasvukeskuksiin ja siitä seuraavat haasteet tont-
tivarannossa ja rakentamiskustannuksissa han-
kaloittavat uudisrakentamista. SOTE-uudistuksen 
epämääräisyys vaikeuttaa toiminnan pitkäjänteistä 
suunnittelua ja saattaa muuttaa tulevaa yhteistyö-
kumppaneiden verkostoa.

Vahinkoriskeihin säätiö on varautunut muun 
muassa kiinteistöjen täysarvovakuutuksin ja erilai-
sin toiminnan vakuutuksin.

Olennaiset tapahtumat tilikauden 
jälkeen ja tulevaisuuden näkymät

Y-Säätiö on tammikuussa solmitulla kaupalla 
hankkinut omistukseensa Tampereelta Kiinteistö 
Oy Martinuskodit -nimisen yhtiön koko osakekan-
nan ARAn määrittelemällä luovutuskorvauksella. 
Yhtiöllä on kaksi kiinteistöä, joissa on yhteensä 86 
asuntoa, molemmat kiinteistöt ovat Tampereen 
kaupungin käytössä.

Säätiön toimintaympäristöön liittyy tällä het-
kellä paljon epävarmuustekijöitä. Kiinteistöalan 
toimintaedellytyksiin vaikuttavat sekä verotuslain-
säädännön että asuntopoliittisen tukijärjestelmän 
mahdolliset muutokset, säätiön keskeisten yhteis-
työkumppaneiden eli kuntien ja järjestöjen toi-
mintaan taas heijastuu sote-uudistukseen liittyvä 
epätietoisuus.

Toimintaympäristön epävarmuustekijöistä huo-
limatta säätiön toiminnan näkymät sekä lyhyellä 
että pitemmällä aikavälillä ovat positiiviset. Säätiön 
perustehtävän, asunnottomuuden poistamisen, 
osalta kehitys on jatkunut myönteisenä myös vii-
me vuonna. Professori Juho Saaren eriarvoisuus-
työryhmän ehdotuksissa myös kohtuuhintaisella 
asumisella ja asunnottomuuden puolittamisella 
on vahva painoarvo. Y-Säätiön työlle on edelleen 
olemassa vahva yhteiskunnallinen tilaus.

Säätiön vakavarainen talous ja monipuolinen 
rahoitus tarjoavat hyvät edellytykset strategisten 
tavoitteiden toteuttamiselle. Myös säätiön yhteis-
työverkosto sekä kansallisesti että kansainvälisesti 
on vahvistunut ja aktiivinen vuorovaikutus lisään-
tynyt. Haasteita liittyy edelleen esimerkiksi koh-
tuuhintaisten vuokra-asuntojen uudistuotannon 
määrällisten tavoitteiden toteutumiseen lähinnä 
tonttipulasta johtuen. Uudistuotannossa tavoittee-
na on pitkäjänteisten yhteistyösuhteiden luomi-

nen ja toiminnan selkeämpi alueellinen, tarvepoh-
jainen fokusointi.

Vaikka kiinteistötoimiala on pitkäsyklistä, on 
toimintaympäristön muutoksiin reagoitava enna-
koivasti ja nopeasti, mikä edellyttää seuranta- ja 
toiminnanohjausjärjestelmien jatkuvaa kehittä-
mistä ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvän 
tiedon analysointia sekä tulevaisuuden ennakointi-
työkalujen kehittämistä.

Lähivuosina Y-Säätiön kiinteistökanta kasvaa 
maltillisesti. Toimintojen kehittämisessä korostuu 
vaikuttavuuden lisääminen, mihin olennaisesti 
liittyy myös asumisen laadun ja uusien asumiskon-
septien kehittäminen.
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Y-Säätiön hallinto

Säätiön johtoryhmään kuuluu kahdeksan jäsentä.

Kaakinen Juha,
toimitusjohtaja

Kampman Pekka,
rakennuttamisjohtaja

Komu Kari,
talousjohtaja

Mutalahti Timo,
konsernilakimies

Niskanen Juha,
kiinteistöjohtaja

Tammisalo Eeva,
vuokraustoiminnan johtaja

Tikkanen Sari,
ts. viestintäpäällikkö

Timonen Sari,
kehittämispäällikkö

Säätiön hallituksen toimikausi on kaksivuotinen. 
Toimikausi on alkanut vuosikokouksesta 21.4.2016 
ja päättyy vuosikokoukseen 26.4.2018. Tilivuoden 
aikana hallituksesta erosi Riitta Simoila. Hänen 
tilalleen vuosikokous valitsi Mari Randellin.

Harjuniemi Matti,
Rakennusliitto ry, puheenjohtaja

Kankkonen Stig,
Espoon kaupunki

Kämäräinen Leena,
Suomen Punainen Risti, varapuheenjohtaja

Lallinaho Jari,
Suomen Mielenterveysseura ry

Pipatti Tarmo,
Rakennusteollisuus RT ry

Sellman Erkki,
Turun kaupunki

Simoila Riitta,
Helsingin kaupunki, 20.4.2017 asti

Randell Mari,
Helsingin kaupunki, 20.4.2017 alkaen

Y-Säätiön sääntöjen mukaiset vuosikokoukseen 
osallistuvat perustajajäsenet ovat:

Espoon kaupunki

Helsingin kaupunki

Kirkkohallitus

Rakennusliitto ry

Rakennusteollisuus RT ry

Suomen Kuntaliitto

Suomen Mielenterveysseura ry

Suomen Punainen Risti

Tampereen kaupunki

Turun kaupunki

Vantaan kaupunki

Vuosikokous Hallitus Johtoryhmä
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sa ulkopuolisiin asiantuntijalausuntoihin. Mikäli 
säätiölain, sääntöjen, viranomaismääräysten tai 
lähipiiriohjeiden vastaisia lähipiiritoimia tapahtuu, 
ne peruutetaan. Säätiön edun mukaiset merkit-
tävät, ohjeista poikkeavat lähipiiritoimet päättää 
hallitus tai toimitusjohtaja toimivaltansa puitteissa. 

Lähipiiritoimia seuraavat hallituksen ja toimitus-
johtajan ohella tehtävänsä puolesta säätiön johto 
ja taloushallinto.

Lähipiiritoimet Y-Säätiöllä
Y-Säätiö sr noudattaa säätiölain, sääntöjensä ja 

viranomaisohjeistuksen ohella Säätiöiden ja rahas-
tojen neuvottelukunnan vuonna 2015 julkaisemaa 
ohjetta Säätiön hyvä hallinto. Niiden pohjalta sää-
tiön hallitus on 14.4.2016 hyväksynyt lähipiirioh-
jeen. Säätiön lähipiiriin kuuluvat säätiölain 1:8 §:n 
mukaan muun muassa säätiön perustajat, hallitus, 
säätiön johto ja tilintarkastajat perheenjäsenineen. 
Säätiön johdolla tarkoitetaan Y-Säätiössä toimitus-
johtajaa ja johtoryhmää.

Lähipiiritoimella tarkoitetaan lähipiiriin kuulu-
vien kanssa tehtyjä vastikkeellisia tai vastikkeetto-
mia oikeustoimia niiden kohteista tai nimikkeistä 
riippumatta. Näitä voivat olla esimerkiksi palve-
luiden ostaminen lähipiiriin kuuluvalta, palvelun 
myyminen lähipiiriin kuuluvalle, lähipiirin saamat 
etuudet ja palkat sekä lainan tai avustuksen anta-
minen tai erilaiset sopimukset.

Y-Säätiössä lähipiirille ei anneta avustuksia tai 
muita osittain tai kokonaan vastikkeettomia etuja, 
ellei niiden antaminen ole osa säätiön tarkoi-
tuksen mukaista toimintaa ja niiden antamisen 
ehdot eivät poikkea ulkopuolisiin noudatettavista 
ehdoista. Säätiö ei tee lähipiirin kanssa muitakaan 
tavanomaisista poikkeavia lähipiiritoimia. Sääti-
ön kiinteistöjä tai asuntoja vuokrataan lähipiiriin 
kuuluville säätiön perustajakaupungeille ja niiden 
asukkaille käyvän arvon mukaisesti ja vastaavin 
ehdoin kuin muillekin tahoille. Hallituksen jäsenille 
ja tilintarkastajille maksettavat palkkiot ja johdon 
palkkaus ovat kohtuullisia eivätkä poikkea tavan-
omaisesta.

Säätiön konserniyhtiöiden kanssa tehtävät 
lähipiiritoimet arvostetaan käypään arvoon. Käy-
vän arvon määrittelyssä tukeudutaan omaan 
asiantuntemukseen, tilintarkastajien näkemyk-
seen, markkinatilanteen selvitykseen ja tarvittaes-

Selitykset taulukkoon

1. Y-Säätiön perustajajäsenet ja niiden tytäryhteisöt ja -säätiöt, Y-Säätiö-konserniyhtiöt
2. Y-Säätiön tai 1-kohdassa mainitun organisaation hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen, toimitus-
johtaja ja tämän sijainen, vastuunalainen yhtiömies ja tilintarkastaja
3. Y-Säätiön johtoryhmä
4. 1-3-kohdassa tarkoitetun henkilön perheenjäsen
5. 1-4-kohdassa tarkoitettujen henkilöiden määräysvallassa oleva yhteisö tai säätiö

1B. Y-Säätiö maksaa perustajajäsenilleen (Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Vantaa) kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä 
tavanomaisia maksuja, kuten kiinteistöveroja, katumaksuja ja rakennuslupia. Perustajajäsenet maksavat vuokraa-
mistaan säätiön omistamista asunnoista käypää vuokraa.
1D. Y-Säätiö on antanut lainaa tytäryhtiöilleen säätiön tarkoituksen mukaiseen käyttöön tulevien asuintalojen 
rakentamiseen sekä asuinkiinteistöjen hankintaan.
2A. Y-Säätiön hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tämän sijaisen sekä tilintarkastajan palkat tai palkkiot.
3A. Y-Säätiön johtoryhmän palkat.

Lähipiirisuhteen luonne

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

A. Johdon palkat, palkkiot ja
eläkesitoumukset - 417 601 578 889 - -

B. Sopimukset ks. alla 1B - - - -

C. Myönnetty tuki - - - - -

D. Annetut lainat, vastuut ja
vastuusitoumukset 80 284 592 - - - -

Lähipiiritaulukko
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Tilinpäätös

Tuloslaskelma
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Tase
Vastaavaa
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Tase
Vastattavaa
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Rahoituslaskelma



17

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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.

Konsernitilinpäätökseen liittyvät 
yhdistelyperiaatteet

Yleistä

Konserniyhtiöiden erillistilinpäätöksissä on 
sovellettu yhtenäisesti konsernin tilinpäätösperi-
aatteita. Konsernitilinpäätös on laadittu erillisyhti-
öiden tilinpäätösten yhdistelmänä ja siihen sisältyy 
yli 50-prosenttisesti omistettuja asunto-osakeyhti-
öitä, kiinteistöosakeyhtiöitä sekä osakeyhtiöitä.

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 konsernitilinpää-
tökseen hankinta-ajankohdasta tai siitä hetkestä 
lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan, ja 
myydyt tytäryritykset määräysvallan lakkaamiseen 
saakka.

Konserniyhtiöiden sisäiset liiketapahtumat, kes-
kinäiset saamiset ja velat sekä olennaiset sisäiset 
katteet on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä. Tili-
kauden voiton jakautuminen emoyrityksen omis-
tajille ja vähemmistölle esitetään tuloslaskelmassa, 
ja vähemmistölle kuuluva osuus omasta pääomas-
ta esitetään taseessa omana eränään.

Konserniin kuuluvat osaomistusyhtiöt, joissa 

emosäätiöllä on yli 50 %:n, mutta alle 100 %:n 
omistusosuus, on yhdistelty konsernituloslaskel-
maan merkitsemällä omistusosuudesta poikkeava 
tulos omaksi eräkseen. Taseessa vastaavien yritys-
ten osuus omasta pääomasta on merkitty omaksi 
eräkseen. Konsernitilinpäätöksen lainoihin sisäl-
tyvä vähemmistöjen osuus on huomioitu lasket-
taessa tunnuslukuja. Vertailutiedoissa nämä yhtiöt 
on yhdistelty konsernitilinpäätökseen suhteellista 
yhdistelytapaa noudattaen.

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.

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

Tilivuoden aikana on otettu käyttöön uudet 
taloushallinnon järjestelmät ja aiempaa selkeämpi 
tilikartta. Tämän myötä vertailuvuoden tiedot ovat 
hieman täsmentyneet.

Konsernin tuloslaskelma
Konsernitilinpäätöksen tuloslaskelma on laadit-

tu emon, aatteellisen säätiön, tuloslaskelmakaavaa 
noudattaen. Konsernin kaikki tytär- ja yhteisyrityk-
set, jotka ovat kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä, 
on yhdistelty konsernitilinpäätökseen.

Liitetiedot
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tilinpäätössiirtona tuloslaskelmassa ja tilinpää-
tössiirtojen kertymänä taseessa. Konsernitasees-
sa tilinpäätössiirtojen kertymä jaetaan omaan 
pääomaan, vähemmistöosuuteen ja laskennalli-
seen verovelkaan. Tilikauden aikana tapahtunut 
asuintalovarausten ja poistoeron muutos jaetaan 
tuloslaskelmassa laskennallisen verovelan muu-
tokseen, vähemmistön osuuteen tilikauden tulok-
sesta ja tilikauden tulokseen.

Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on mer-
kitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon 
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla 
ja arvonalennuksilla tavanomaisien tytäryhtiöiden 
osalta. Keskinäisissä yhtiöissä poistoissa nouda-
tetaan EVL maksimipoistoja siten, että ellei yhti-
öllä ole vahvistettuja tappioita niin tulos tehdään 
nollaan. Konsernitilinpäätöksessä on kirjattu ne 
suunnitelmanmukaiset poistot rakennusten osal-
ta, jotka erillisyhtiöissä jäivät kirjaamatta. Aineelli-
sen käyttöomaisuuden hankintaan liittyvät avus-
tukset vähennetään tytäryhtiöissä hyödykkeen 
hankintamenosta ja niissä avustukset tuloutuvat 
pienempien poistojen muodossa hyödykkeen 
käyttöaikana.

Emosäätiön omistamien huoneisto-osakkeiden 
arvoon on kirjattu hankintahinnan ja varainsiirto-
veron lisäksi hankinnan yhteydessä suoritetut kor-
jaus-, lainaosuus- ja muut kulut, jotka ovat Stea: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
• Asuntojen hankintarahastoon kirjataan Stea:n 

myöntämät avustukset asuntojen hankintaan. 
Palautusvelvollisuusehtojen alaisten myytyjen 
asuntojen avustukset siirretään siirtovelkoihin 
ja uudelleen käytetyt avustukset palautetaan 
rahastoon.

• Rakennusrahastoon sisältyy Stea:n ja Asunto-
rahaston investointiavustukset kiinteistöyhti-
öiden oman pääoman sijoituksiin.

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

• Oman pääoman sisäisinä siirtoina lainanly-
hennysrahastoon siirretään edellisenä tilivuo-
tena lyhennettyjen lainojen määrä edellisen 
tilikauden ylijäämästä.

Kiinteistöjen tuottojen ja hoitokulujen on kat-
sottu liittyvän läheisesti emosäätiön varsinaiseen 
toimintaan, joka on vuokraustoimintaa. Tämän 
johdosta kaikkien tytäryhtiöiden ja yhteisyritysten 
tuotot ja kulut on yhdistelty osaksi vuokraustoi-
minnan tuottoja ja kuluja. Rahoitustuotot ja -kulut 
on luonteensa mukaisesti esitetty osana sijoitus- 
ja rahoitustoimintaa.

Konsernin tase

Konsernitase on laadittu kirjanpitoasetuksen 
1:6 §:n tasekaavaa käyttäen, joka on sama kaikille 
kirjanpitovelvollisille. Omaan pääomaan on yhdis-
telty säätiön peruspääoma ja muut pääoman erät, 
tytäryhtiöiden ja yhteisyritysten osakepääoma, 
rahastot, edellisen tilikausien yli-/alijäämä sekä tili-
kauden yli-/alijäämä. Konsernieliminointien jälkeen 
jäljelle jäävä pääoma koostuu säätiön peruspää-
omasta ja rahastoista. Asuntojen hankintarahas-
to sisältää saadut avustukset, avustuksiin liittyy 
palautusehtoja.

Konsernin rahoituslaskelma

Konsernin rahoituslaskelma on laadittu tu-
loslaskelman ja taseen perusteella ottaen soveltu-
vin osin huomioon konsernierät. Vertailuvuosi on 
laadittu käyttäen emosäätiön rahoituslaskelma-
kaavaa.

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Tilinpäätössiirrot koostuvat asuintalovarauk-

sista ja kertyneestä poistoerosta. Tytäryhtiöiden 
erillistilinpäätöksissä suunnitelman mukaisten 
ja verotuspoistojen erotuksen muutos esitetään 

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista 

Hyödyke vuodet / prosentti Poistomenetelmä
Pitkävaikutteiset menot 4 vuotta tasapoisto
Rakennukset 67 vuotta tasapoisto
Irtain käyttöomaisuus (koneet ja kalusto) 25 % menojäännöspoisto
Osakehuoneistoihin ostovuotena tehdyt korjaukset 10 vuotta tasapoisto
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Investointirahastoon siirretään edellisen vuo-
den investointien omarahoitusosuus 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. 

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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JOTTA JOKAISELLA OLISI KOTI
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