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Näkökulmia opiskelijoiden asumispolkuihin



Suomen opiskelija-asunnot SOA ry
• Missio: ”SOA tukee ja mahdollistaa, että 

yleishyödylliset opiskelija-asuntoyhteisöt voivat tarjota 
parasta mahdollista opiskelija-asumista.”

• Visio: ”Suomalainen opiskelija-asuminen on 
maailman parasta.”

• Opiskelija-asuntoyhteisöjen edunvalvonta- ja 
yhteistyöjärjestö

• 22 opiskelija-asuntoyhteisöä suurimmilta 
opiskelupaikkakunnilta + SYL & SAMOK

• Jäsenyhteisöjen noin 45 000 asuntoa, jotka 
tarjoavat kodin noin 70 000 opiskelijalle



“ This [housing pathway] is defined as patterns of interactions 

(practices) concerning house and home, over time and space. –

The housing pathway of a household is the continually changing 

set of relationships and interactions that it experiences over time 

in its consumption of housing.” 

– Clapham (2005)

Clapham, D. (2005).The meaning of housing: A pathways
approach. Policy Press.



Miten asumispolkujen viitekehys auttaa ymmärtämään 
nuorten ja opiskelijoiden asumiskäyttäytymistä?
• Asumispolkujen viitekehys auttaa ymmärtämään asumiskäyttäytymisen moninaisuutta
• Selittää ilmiöitä keskiarvojen ja vastausten taustalla
• Auttavat ymmärtämään kontekstia ja situaatiota, jossa opiskelija valintoja tekee 

–  tarjonnan ja markkinoinnin kohdentaminen
–  asukasvalintakäytäntöjen kehittäminen

• Auttaa ennakoimaan käyttäytymisen muutoksia ulkopuolisten muutosten (konteksti) yhteydessä

Esitys perustuu kahteen lähteeseen:
• Diplomityö: Opiskelijoiden asumispolut Suomessa (2019)

– Opiskelijoiden asumishistoriakysely (N = 1459)
– Teemahaastatteluita
– Saatavissa: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/41436?show=full

• Opiskelijabarometri 2019
– Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (Otus) tekemä kysely korkeakouluopiskelijoille
– SOAn tutkimuskäyttöön luovutettu aineisto (N = 11 518)
– Kysymykset opiskelijoiden asumispreferensseistä
– Ei vielä asumista koskevia julkaisuja

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/41436?show=full


Jos olisit muuttamassa, mitkä olisivat tärkeimmät kriteerisi 
asuinalueen valinnalle?
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“Asumisemme vaihtoehdot ja tulkinnat ovat aina kulttuurisesti värittyneitä: 

esimerkiksi ”luonnonläheisyys”, ”lapsiystävällinen ympäristö” ja ”turvallinen 

kasvuympäristö” ovat käsitteitä, jotka tulevat toistuvasti vastaan asumisvalintojen 

ja –toiveiden kuvauksissa ilman tarkempaa määrittelyä. Käsitteet ovat samalla 

esimerkki yhteiskunnallisesta diskurssista, joka vaikuttaa tulkintoihimme asumisen 

mahdollisuuksista ja valintojen perusteista. Emme siten ole erillisiä 

institutionaalisista rakenteista edes silloin, kun teemme itsellemme ja toisillemme 

ymmärrettäviksi yksilöllisiä ratkaisujamme..” 

– Eija Hasu (2017)

Hasu, E. (2017). Asumisen valinnat ja päätöksenteko paljastettuina:” Mitä 
kaikkea me ei tajuttukaan kun tähän muutettiin ja mökistä luovuttiin”. 
Väitöskirja, Aalto-yliopisto. 



Mistä asumistoiveet ja preferenssit kertovat?

”-- asukkaan asumisvalintoihin vaikuttavat sekä situaatio että konteksti. Näiden 
kautta asetelmaan sisältyy aina tilannesidonnaisuus sekä asukkaan valinnassa 
että tutkimuksessa. Nämä vaikuttavuudet kuitenkin rajautuvat 
asumistutkimuksessa usein pois – usein tiedostettuna, mutta myös 
huomaamatta.” – Eija Hasu (2017)

• Hasu, E. (2017). Asumisen valinnat ja päätöksenteko paljastettuina:” Mitä 
kaikkea me ei tajuttukaan kun tähän muutettiin ja mökistä luovuttiin”. 
Väitöskirja, Aalto-yliopisto. 

• Tucker, A. (1994). In search of home. Journal of applied philosophy, 11(2), 
181-187.

• Kenyon, L. (1999) ‘A home from home’, teoksessa Chapman & J. Hockey 
(toim.). Ideal Homes? Social Change and Domestic Life, Lontoo: 
Routledge, s. 84-95.

• Rowlands, R., & Gurney, C. M. (2000). Young people’s perceptions of 
housing tenure: a case study in the socialization of tenure prejudice. 
Housing, theory and society, 17(3), 121-130.

Ideaalinen koti 
(Tucker, 1994) 

Kotikoti – opiskelija-asunto – koti 
(Kenyon, 1999) 

Hallintamuotojen kulttuuriset arvostukset 
(Rowlands & Gurney, 2000 ) 



Mitä opiskelijat toivovat?

Yksiöt 
yhteensä; 40%

Jaetut asunnot 
yhteensä; 6%

Kaksio (600 
€/kk); 32%

Kolmio (800 
€/kk); 13%

Neljän tai 
useamman 
huoneen 

asunto (950 
€/kk); 9%

Mikä asuntotyyppi sopisi nykyiseen elämäntilanteeseesi parhaiten? 
(Vuokra keskimäärin €/kk opiskelija-asunnoissa) %

Lähde: Opiskelijabarometri 2019

Alle 20 
neliöinen yksiö 
(350 €/kk); 6%

20–27 
neliöinen yksiö 

(400 €/kk); 
18%

Yli 27 
neliöinen yksiö 

(500 €/kk); 
16%



Mihin asumistoiveet perustuvat?



” Young people will also be exposed to their parents’ views about

appropriate housing situations. Along with their own experiences

in the family accommodation and messages absorbed from mass

media, they are likely to influence the development of their own

views or preferences of appropriate housing. ” 
- Clapham (2005)





Asumistoiveet eivät synnyt tyhjiössä – kokemukset 
muuttavat toiveita ja vaikuttavat valintoihin

• ”Menneet kokemukset vaikuttavat tuleviin 
asumisvalintoihin ja asumisen mahdollisuuksien 
subjektiivisiin tulkintoihin.” – Eija Hasu (2017)

• Asumispolkujen viitekehyksessä asuminen mielletään 
jatkumoksi, jossa aiemmat valinnat ohjaavat niin 
toiveita kuin ratkaisujakin. 

• Näihin vaikuttavat myös kulttuuriset ja 
institutionaaliset tekijät

• Edellyttää, että asumista myös tutkitaan jatkumona

Opiskelija-asumisen polku
• Opiskelija-asunnot kertyvät samojen 

asumispolkujen varrelle
• ”-- kahdessa aiemmassa opiskelija-asunnossa 

asunut päätyy opiskelija-asuntoon yli 
kaksinkertaisella todennäköisyydellä verrattuna 
sellaiseen, joka ei vielä ole opiskelija-asunnossa 
asunut.” (Lehtoruusu 2019)

• Institutionaaliset tekijät (mm. sisäiset siirtymät) 
ja järjestelmän tuntemus – kulttuurinen pääoma

Yhteisöllisen asumisen polku
• Vain 6% haluaa jakaa asunnon muiden kanssa, 

mutta jopa 43% kimppakämpässä tai 
soluasunnossa asuvista

• Päädytään – tykästytään – hakeudutaan
• Sosiaalisen pääoman merkitys



Asumisura vai asumispolku?

”Asumisura kuvaa lineaarista käsitystä asumisvalintojen toteutumisesta: lapsuudenkoti, varhaisaikuisuuden kotoa 
irtautuminen, nuoruuden ”kämpät”, perheen perustaminen, tilavampaan asuntoon muuttaminen, lasten pois 
muutto ja asumistarpeiden muutokset ikääntyessä.” – Hasu (2017)

• Asumispolut haastavat asumisuran yksinkertaistavan käsityksen asumiskäyttäytymiselle
– Yleistettävät arvostukset ja resurssit ohjaavana tekijänä näiden välillä valittaessa
– Kontekstin ja diskurssin vaikutus ilmaistuihin asumistoiveisiin
– Lineaarinen eteneminen asumisuralla

• Ei kuitenkaan tarkoita, etteikö opiskelijoilla olisi suunnitelmallisia ”asumisuria” – yksi asumispolkutyyppi
– Riittävät resurssit ja ennustettavuus edellytyksenä
– Asumisura opiskelija-asuntojärjestelmän sisällä



Opiskelijat muuttavat pääsääntöisesti elämäntilanteen takia 
– muuton syyt eivät silti yksiulotteisia
• Asumishistoriakyselyn muutoista (2923 eri asumisratkaisua) valtaosa liittyi elämäntilanteisiin: asuntokuntien 

muutokset, muutot opiskelu- ja työpaikan perässä sekä vaihto-opiskelu
• Useimpiin muuttoihin yhdistyi useampi syy
• Resurssit ohjaavat, onnistutaanko asumistilannetta parantamaan suunniteltujen tai yllättävien 

elämäntilannemuuttojen yhteydessä

• ”Kun muuttotahti on muutenkin nopea, ei välttämättä muuteta erikseen asumistilanteen parantamiseksi, vaan 
parannetaan asumistilannetta muiden muuttojen yhteydessä. Tämä vahvistaa kuvaa siitä, etteivät opiskelijat useimmiten 
aktiivisesti optimoi asumistaan, vaan pikemminkin sopeutuvat muuttuviin elämäntilanteisiinsa ja tarttuvat kulloinkin 
vastaan tuleviin mahdollisuuksiin” –Lehtoruusu (2019)

•  Muuttoaikeita ja toteutuneita muuttoja tutkiessa saadaan erilainen tulos

• Havaintoja:
– Tiheä muuttorytmi ei poissulje suunnitelmallisuutta  Useamman muuton yli ulottuva suunnittelu (esim. vaihtoon 

varautuminen, muutto ensiksi erilleen kumppanin kanssa)
– Tarjotut asunnot:  yllättäviä asumistilannetta parantavia muuttoja



Raha on vain yksi asumiseen vaikuttava resurssi

• Asuntoportfolio

• Ennustettavuus

• Kulttuurinen pääoma

• Sosiaalinen pääoma

• Esim. vanhempien asunto
• Turvaa asumisen poikkeustilanteissa (esim. paluu vaihdosta), vaikkei tarve realisoidu
• Varasto tavaroille mahdollistaa asteittaisen muuton ja asumisen poikkeusjaksot
• Laajentaa asumisen tarjoumia (sauna, pesukone, isompi asunto juhlille)

• Esim. vakaa parisuhde sekä ennustettava työ- ja opiskelutilanne
• Ennakolta varautuminen asumisen käännekohtiin (esim. vaihto, yhteenmuutto)
• Muutot asuntotilanteen parantamiseksi
• Voi odottaa sopivaa asuntoa

• Esim. järjestelmän ja asuntomarkkinoiden tuntemus
• Auttaa tavoittamaan asumista tukevia rakenteita ja hyödyntämään niitä erilaisissa 

elämäntilanteissa

• Esim. omat, tuttavien ja vanhempien verkostot
• Kimppakämpät ja kämppiksen löytäminen
• Verkostojen kautta tarjotut asunnot ja apu asunnonetsinnässä



Kiitos!
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