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Liittyen valtion omistajaohjausyksikön tiedustelu 25.4.2012 

 
1a)  Nimi:  Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy – Helsingfors Universitetsfastigheter Ab 

 

Yhteystiedot 

PL 33, 

00014 HELSINGIN YLIOPISTO 

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 4, 00140 HELSINKI 

Puhelin: 091911,  0505747544 

Faksi: 0919123005 

Sähköposti: jukka.kumara@hykoy.fi,  johan.holmberg@hykoy.fi 
 

www.hykoy.fi 

Kotipaikka 

Helsinki 

Perustettu 

25.05.2009 

 

1b)  valtion omistus ja äänivaltaosuus = 1/3 

 

Osakepääoma 

Osakepääoma 120.000.000,00 euroa, täysin maksettu. Osakkeet 1.200.000 kpl. 

 

Osakkaat  (30.4.2012) 

 

Osakkaat Osakkeita, kpl Osakkeita, % 

Suomen valtio / Senaatti  400.000 33,33 

Helsingin yliopisto 732.130 61,01 

Svenska Handelshögskolan Hanken 27.232 2,27 

Sibelius-Akatemia 18.489 1,54 

Teatterikorkeakoulu 14.495 1,21  

Kuvataideakatemia 7.654 0,64 

    100% 

   

2)  Toimiala 

Yhtiön toimialana on hallita omistus- ja vuokraoikeuden nojalla kiinteistöjä ja toimitiloja ja 

vuokrata niitä pääasiallisesti tutkimus- ja koulutustoimintaan sekä näitä tukevaan yritystoimintaan 

yliopistojen pitkäjänteisen toiminnan turvaamiseksi. Yhtiö voi myös ostaa, myydä, rakennuttaa ja 

peruskorjata kiinteistöjä ja harjoittaa kiinteistöjen kehittämistä sekä vuokraustoimintaan liittyvää 

toimitila-, ylläpito- ja tukipalvelutoimintaa. Yhtiö voi ostaa, myydä ja omistaa arvopapereita. 

 

3)  31.12.2011 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase :  kts liitettä 

 

 

4) yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet 

ja laajuus:Yhtiöllä ei ole toimitusjohtajalle, muulle johdolle tai henkilöstölle suunnattua 
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palkitsemis- tai bonuspalkkajärjestelmää. Yhtiön henkilökunta vuonna 2011 koostui 

toimitusjohtajasta ja kahdesta muusta toimihenkilöstä ja kaikilla kolmella oli kiinteä 

kuukausipalkka. Yhtiöllä ei myöskään ole toimitusjohtajalle tai muulle henkilöstölle suunnattua  

lisäeläkejärjestelmää.   

  

 

5a)  toimitusjohtaja = Jukka Pekka Kumara, syntynyt 21.2.1957 

 

 

5b)  toimitusjohtajalle maksettu palkka  

Vuonna 2011 yhtiö on maksanut toimitusjohtajalle rahapalkkana 107.100,00 euroa (=kiinteä 

kuukausipalkka) ja tämän lisäksi toimitusjohtajalla on luontaisetuna ollut työsuhdematkapuhelin, 

lounassetelietu  ja  HSL-kuukausimatkalippu. Toimitusjohtajalla ei ole muita  luontaisetuja. 

  

 

5c)   tilikaudella maksetut muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset ym ): 

Yhtiö ei ole maksanut toimitusjohtajalle tai muulle henkilöstölle muita etuuksia esimerkiksi 

vakuutuksien  tai sitouttamisbonuksien muodossa.  

 

5d)   toimitusjohtajan tilikauden aikana saamat pitkän aikavälin palkkiot: 

Yhtiöllä ei ole palkitsemisjärjestelmää tai –ohjelmaa eikä yhtiö ole tilikauden aikana eikä 

aikaisemminkaan maksanut toimitusjohtajalle tai kenellekään muulle henkilökuntaan kuuluvalle 

vuosibonuksia, optio-tai osakepalkkioita tai muita palkitsemisjärjestelmiin liittyviä  etuuksia.     

 

5e)   ….millä tavoin palkitsemisohjelmat ovat toteutuneet:  

  kts  5d) vastausta .  

 

5f)   muulle johdolle maksetut palkat ff 

Yhtiön johto koostuu pelkästään toimitusjohtajasta.  

 

5g)   toimitusjohtajan eläkeikä, eläkkeen määräytymisperusteet ja mahd lisäeläkkeet:  

 

Toimitusjohtajan eläke ja eläkeikä määräytyy eläkelain mukaan eikä yhtiö ole ottanut 

toimitusjohtajalle tai kenellekään muulle henkilökuntaan  kuuluvalle  lisäeläkettä.  

 

5h)  irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka jne:  

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 2 kuukautta, jona aikana hänellä on normaali 

työntekovelvollisuus ja kk-palkka, jonka jälkeen hänelle maksetaan  6 kk palkkaa vastaava summa   

 

6a)  Hallitus 

Hallituksen kokoonpano 03.08.2011 - 

Teppo Salmikivi, puheenjohtaja 

Harri Kauppinen  

Unto Kohvakka  

Mauri Niemi  

Elina Selinheimo  

Vasikainen Soili  
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Tilintarkastajat 

PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Soila Rantala  

 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. 

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen 

yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan sekä 

varapuheenjohtajan 

 

 

6b)  Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot  

 

Vuonna 2011 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenille (pj + jäsenet) 

maksettiin yhteensä 34.400 euroa palkkiona. Maksetut palkkiot perustuvat yhtiökokouksen 

päätökseen 11.5.2011. 

 

 

7)  Muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävät tulos ja tuloksellisuuspalkkiot, 

henkilöstörahastot tai muut palkitsemismekanismit  

 kts aikaisempia vastauksia eli yhtiöllä ei ole käytössä tämänkaltaisia 

palkitsemismekanismeja  

 

 

8a ja b)  hallintoneuvosto, sijoitusneuvosto jne  

 

Yhtiössä ei ole hallintoneuvostoa tai sijoitusneuvostoa/-neuvottelukuntaa.  

 

MUUTA 

Konsernin taloudellinen tilanne 

  2010 2011 

liikevaihto, milj. €   50,0 51,3 

- kotimaassa 50,0 51,3 

- ulkomailla 0 0 

yhteensä 50,0 51,3 

liikevoitto/-tappio, milj. € 19,1 18,8 

liikevoitto/-tappio -% 38,1% 36,7% 

tase, milj. € 571,2 585,1 

omavaraisuusaste, % 53,3% 52,3% 

nettovelkaantuneisuusaste, %   

oman pääoman tuotto, % 3,47% 2,40% 

sijoitetun pääoman tuotto, % 3,53% 3,39% 

henkilöstö 3           3 

- kotimaassa 3 3 

- ulkomailla 0 0 

yhteensä 3 3 

Tuloutus omistajille tilivuodelta, milj. € 6 4,020 

valtion osinkosumma, milj. € 2 1,340 

 


