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Selvityksen tavoitteet ja toteutus 

• Tehtävänä oli saada kokonaiskäsitys ammatillisen koulutuksen asuntoloiden tilasta.

• Selvitys painottui asuntolarakennusten tarkastelun lisäksi käyttäjien kokemuksiin siitä, miten 
asuntolassa asuminen on tukenut opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

• Selvitys ammatillisten oppilaitosten asuntolatoiminnan nykytilasta toteutettiin elokuun 
2021–kesäkuun 2022 välisenä aikana. 

• Selvityksen keskeisiä aineistoja olivat Vipusen määrällisen tiedot, sähköisesti toteutetut 
kyselyt (3 kpl) ja niistä saadut tulokset sekä muut aihetta käsittelevät selvitykset. 

• Selvitys koostui kuudesta limittäin menevästä työvaiheesta. 

• Oheisessa tulosyhteenvedossa esitetään selvityksen keskeisiä tuloksia, johtopäätökset ja 
suositukset asuntoloiden, asuntolarakennusten ja toiminnan kehittämisestä 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi. 



Prosessi ja aikataulu

16.6.2022 3



Osa 1. Asuntolatoiminta 
ja opiskelijoiden 
tyytyväisyys asuntolaan 



Asuntoloissa asuvien opiskelijoiden määrä on viime 
vuosina pysynyt melko vakiona. 
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Huomattava enemmistö asuntolassa asuvista opiskelijoista 
suorittaa ammatillista perustutkintoa. 

16.6.2022 6



Opiskelijoiden tyytyväisyys asuntolaan

• Opiskelijat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä asuntolaan. 
• Enemmistö (70 %) antoi kouluarvosanan 8-10. 

• Vain 3 % antoi arvosanan 4 tai 5.

• Opiskelijoiden yleinen tyytyväisyys asuntolaan on kasvanut 10 vuoden aikana.
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Opiskelijoiden tyytyväisyys eri tekijöitä kohtaan on noussut 
tasaisesti useimmissa asioissa. Eniten tyytymättömyyttä 
aiheuttaa asuntolarakennuksen fyysinen kunto. 
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Noin puolet asuntolassa asuvista opiskelijoista osallistuu 
ohjattuun vapaa-ajan viettoon vähintään joskus. 
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Ohjattu vapaa-ajan vietto, n=707

Liikunta- ja urheiluharrastuksia asuntolassa, n=703

Yhteiset retket, n=681

Harrastuksiin/tapahtumiin kuljettaminen, n=679

Jokin muu, n=557

.

Osallistutko seuraaviin vapaa-ajan palveluihin?  

Kyllä osallistun säännöllisesti Olen joskus osallistunut En ole osallistunut

%



Vapaa-ajan toiminnan järjestämisen aktiivisuus näyttäytyy 
melko samanlaisena vuonna 2021 kuin 10 vuotta 
aikaisemmin. 
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Asuntoloiden henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa 
pidetään pääsääntöisesti hyvänä. 
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Opiskelijoiden mielestä suurimpinä haittatekijöinä ovat 
huonot nettiyhteydet ja epäsiisteys ja sotkeminen.  
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Seksuaalinen häirintä, n=688

Väkivalta, n=686

Alkoholi, n=693

Huumeet, n=695

Varastelu, n=692

Kiusaaminen, n=695

Ilmapiiri, n=689

Asiattomat vierailijat, n=692

Sääntöjen noudattamattomuus, n=682

Liian tiukat säännöt, n=691

Opiskelijoiden mielenterveys ja muut terveyshaasteet, n=694

Kahden hengen huone, n=674

Opiskelijoiden motivaatio-ongelmat, n=694

Rauhattomuus ja melu, n=699

Oman rauhan puute, n=692

Epäsiisteys ja sotkeminen, n=697

Huonot nettiyhteydet, n=698

.

Kuinka paljon seuraavat asiat haittaavat asumistasi asuntolassa? 
Ei ole lainkaan haittaa/tilanne tällä hetkellä hyvä Ei merkittävää haittaa Jonkin verran haittaa Merkittävää haittaa



Asuntolaohjaajien mielestä suurimmat asuntoloiden häiriötekijät 
liittyvät opiskelijoiden motivaatio-ongelmiin, mielenterveys ja muihin 
terveydellisiin haasteisiin sekä epäsiisteyteen.
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Fyysinen väkivalta, n=110

Seksuaalinen häirintä, n=109

Varastelu, n=109

Huumeet, n=109

Kiusaaminen, n=111

Alkoholi, n=110

Asiattomat vierailijat, n=109

Opiskelijoiden ilmapiiri, n=109

Kahden hengen huone, n=107

Huonot nettiyhteydet, n=109

Rauhattomuus ja melu, n=111

Opiskelijoiden poissaolot (”lintsaus”), n=111

Epäsiisteys ja sotkeminen, n=111

Opisk. mielenterv. ja muut terveyshaasteet, n=110

Opiskelijoiden motivaatio-ongelmat, n=111

.

Ei ole iso haitta/tilanne tällä hetkellä hyvä Harvemmin haittaa Jonkin verran haittaa Merkittävää haittaa
%

Arvioi, missä määrin seuraavia häiriötekijöitä on asuntolassanne?



Kehitystyötä kannattaisi opiskelijoiden mielestä panostaa 
eniten asuntolarakennuksen fyysiseen kuntoon ja vapaa-ajan 
palveluihin. 
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35%

32%

20%

12%

12%

0% 20% 40% 60% 80%

Asuntolarakennuksen (tilojen) fyysinen kunto

Opiskelijoiden vapaa-ajan palvelut ja harrastusten tuki

Turvallinen ja terveellinen asuinympäristö

Asuntolatoiminnan laatu

Opiskelijoiden tasa-arvoinen kohtelu

Asuntolaohjaajan läsnäolo

Henkilökunnan riittävyys

.

Arvioi mihin seuraavista tulisi panostaa kehitystyötä/taloudellisia resursseja 
opiskelijoiden asumisviihtyisyyden parantamiseksi? Valitse 3 tärkeintä.



Yhteenvetoa
• Tulokset osoittavat, että ammatillisten oppilaitosten asuntolat tarjoavat opiskelijoille yleensä hyvät 

mahdollisuudet opiskeluun, asumiseen ja elämiseen lähellä oppilaitosta. Asuntolatoiminnan voidaan 
todeta olevan kohtuullisen aktiivista ja toiminnan aktiivisuudessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia 
kymmenen vuoden aikana. 

• Asuntolapaikoilla on pääsääntöisesti myös paljon merkitystä opintojen edistymiselle.

• Opiskelijoiden yleinen tyytyväisyys asuntolaan on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Myös asuntoloiden ilmapiiriä arvioidaan pääsääntöisesti myös hyvin myönteisesti.

• Tulokset tukevat aiempien selvitysten tuloksia siitä, että yhden hengen huoneessa asuvat opiskelijat 
sekä erityisoppilaitoksissa opiskelevat opiskelijat ovat keskimääräistä tyytyväisempiä asuntolaan.

• Tulokset osoittavat, että asuntolat ovat pääsääntöisesti turvallisia asuin- ja oppimisympäristöjä 
opiskelijoille. Vakavat ongelmat, kuten erilainen fyysinen väkivalta, seksuaalinen häirintä tai varastelu 
eivät näyttäydy asuntoloissa suurina haittoina. Opiskelijoiden motivaatio-ongelmat ja mielenterveyteen 
liittyvät asiat nousevat kuitenkin esiin haasteena. 

• Opiskelijat nostivat esiin kehittämiskohteeksi puutteelliset nettiyhteydet. Arviot liittyivät sekä 
asumismukavuuteen että rakennuksen kuntoon. 
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Osa 2. Asuntolarakennusten 
nykytila



Perustietoja asuntolarakennuksista
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• Kyselyyn vastanneilla koulutuksen järjestäjillä oli keskimäärin 7–8 asuntolarakennusta. 
• Enimmillään koulutuksen järjestäjä hallinnoi jopa 20 asuntolarakennusta.

• Kyselyyn vastanneiden koulutuksen järjestäjien asuntoloiden keskikoko vaihteli 39 
asuntolapaikasta 660 asuntolapaikkaan. 
• Rakennukset sijaitsevat pääsääntöisesti eri kunnissa. 
• Keskimäärin asuntolarakennukset sijaitsivat parissa kolmessa kunnassa. 
• Oli myös koulutuksen järjestäjiä, joilla oli asuntoloita kuuden kunnan alueilla. 

• Yli puolet asuntoloista oli rakennettu 1970–1980-luvuilla. 
• 15 % rakennuksista oli rakennettu ennen 1960-lukua. 
• 2000-luvulla on toteutettu uudisrakennuksia 6 % kaikista asuntolarakennuksista. 



Koulutuksen järjestät omistavat asuntolarakennukset itse. 
Tiloja vuokrataan myös kunnalta tai kunnalliselta toimijalta. 
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79%

39%

12%

0%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Asuntolan tilat omassa omistuksessa (oma tase tai
osuus kiinteistöyhtiö) (n=26)

Asuntolan tilat vuokrattu kunnalta tai kunnalliselta
toimijalta (esim. kunnallinen kiinteistöyhtiö) (n=13)

Asuntolan tilat vuokrattu yksityisiltä toimijoilta (n=4)

Asuntolan tilat käytössä leasing-sopimuksella

Muu, mikä?

Omistaminen. Koulutuksen järjestäjän asuntolarakennusten tilojen jakautuminen (Voi 
valita useamman vaihtoehdon.)



Perusparannukset ja uudishankkeet

• 63,6 % koulutuksen järjestäjistä 
ilmoitti toteuttaneensa 
asuntolarakennusten 
perusparannuksia viimeisen viiden 
vuoden aikana.

• Tulevina vuosina ei ole odotettavissa 
asuntolarakennusten 
rakentamisbuumia, sillä vain kolme 
koulutuksen järjestäjää suunnitteli 
hankkivansa lisää asuntolatilaa 
seuraavien viiden vuoden kuluessa.

• Kolmannes vastaajista vastasi, että 
eivät tule toteuttamaan 
asuntolarakennuskannan rakennuksiin 
perusparannuksen laajuisia 
korjaustoimenpiteitä seuraavan viiden 
vuoden kuluessa. 

• Puolet vastasi, että tulevat 
perusparantamaan neljänneksen 
asuntolarakennuskannan

• Yksi aikoo laittaa kaikki rakennuksensa 
kuntoon.
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Koulutuksen järjestäjillä on tyhjillään asuntolarakennuksia. 
Suurimman osan kohtalona on tulla puretuksi lähivuosina. 

28,1%

71,9%

Onko koulutuksen järjestäjän omistuksessa 
tyhjillään olevia asuntolarakennuksia? (N=33)

On. (n=9)

Ei. (n=23)
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Puretaan.

Myydään.

Toteutetaan…

Ei suunnitelmia.

Joku muu suunnitelma, mikä?

Pidetään omistuksessa.

Korjataan ja pidetään…

Vuokrataan ulos.

Mitä tyhjille/tarpeettomille asuntolarakennuksille 
on tarkoitus tehdä viiden vuoden sisällä? (Voi valita 

useamman vaihtoehdon.)



Asuntolarakennusten fyysinen kunnon arvioinnissa 
samankaltaisuutta. 
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Nykyinen rakennuskanta vastaa hyvin määrällisiin tarpeisiin. 
Rahoitus ei riitä perusparannuksiin ja rakennusten kehittämiseen. 
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Nykyinen asuntolarakennuskanta vastaa tämän hetken määrällisiin
asuntolatarpeisiin. (n=32)

Nykyinen asuntolarakennuskanta vastaa tämän hetken
asuntolatoiminnan tarpeisiin. (n=33)

Nykyinen asuntolarakennuskanta vastaa tulevaisuuden määrällisiin
asuntolatarpeisiin. (n=31)

Nykyinen asuntolarakennuskanta vastaa tulevaisuuden
asuntolatoiminnan tarpeisiin. (n=33)

Nykyinen rahoitus riittää asuntolarakennusten asianmukaiseen
ylläpitoon. (n=33)

Nykyinen rahoitus riittää asuntolarakennusten kehittämiseen. (n=33)

Nykyinen rahoitus riittää perusparannusten toteuttamiseen. (n=33)

Arvioikaa koko asuntolarakennuskantanne näkökulmasta, miten hyvin:

Erittäin huonosti. Melko huonosti. Ei hyvin eikä huonosti. Melko hyvin. Erittäin hyvin.



Huoneiden äänieristys, lämpötilat ja ilmanvaihto huonossa 
tai erittäin huonossa kunnossa arvioi puolet opiskelijoista
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Kaikki vastaajat Hyvänä pitävien osuus 
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Yhteenvetoa
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• Nykyinen asuntolarakennuskanta vastaa tämän hetken määrällisiin ja asuntolatoiminnan
tarpeisiin hyvin. Merkittävää kasvua asuntolapaikkojen tai uudishankkeiden toteuttamiseen ei
ole odotettavissa.

• Enemmistö opiskelijoista koki, että asuntolat ovat turvallisia ja terveellisiä, mutta keskimäärin
viidennes koki asuvansa kohtalaisen heikkokuntoisessa asuntolarakennuksessa. Opiskelijoista
puolet arvioi asuntolan äänieristyksen heikoksi ja kolmannes asuintilojen ilmanvaihdon
heikoksi.

• Kaikki vastaajaryhmät nostivat esiin rakennusten ilmanvaihtoon, lämpötilan säätämiseen,
ääniolosuhteisiin ja kalusteiden heikkoon kuntoon liittyviä puutteet.

• Asuntolaohjaajat ja koulutuksen järjestäjät korostivat tarvetta muuttaa yhteisasumiseen
suunnitellut, jaetut asuinhuoneet yhden hengen huoneiksi. Monelle koulutuksen järjestäjän
edustajalle oli kuitenkin epäselvää, miten he sen nykyisissä asuntoloissa pystyvät tekemään.



Osa 3. Asuntoloiden 
kehittämiskohteet, 
johtopäätökset ja 
suositukset



Asuntolatoiminnasta positiivinen käsitys, mutta…
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Opiskelijoiden nimeämät suurimat haittatekijät asuntoloissa nettiyhteydet ja asuntolan kunto

• keskimäärin neljänneksessä asuntoloista ei ole opiskelijoiden käytössä säännöllisesti avointa ja 
ilmaista nettiyhteyttä.

• osa opiskelijoista kritisoi voimakkaasti asuntolan kuntoa, erityisesti esiin nostettiin mahdolliset 
kosteusongelmat ja sisäilman laatu. 

• osassa asuntoloista nimettiin puutteita perusvarusteissa.

Ohjaajien nimeämät häiriötekijät liittyvät 

• opiskelijoiden motivaatio-ongelmiin, 

• mielenterveys ja muihin terveydellisiin haasteisiin sekä 

• epäsiisteyteen. 

Yli 10 % ohjaajista pitää terveyshaasteiden aiheutuvan merkittävää haittaa asuntoloissa asumiselle. 



Asuntoloiden tulevaisuus 

Asuntoloiden merkitys 

• opiskelijoiden tyytyväisyys asuntolaan on 
kasvanut viimeisen kymmenen vuoden 
aikana. 

• nuorten opintojen suorittamisessa, 
opiskelumahdollisuuksien turvaamisessa sekä 
koulutuksen järjestäjän toiminnan 
jatkumisessa koettiin tärkeäksi nyt ja 
tulevaisuudessa.

• edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja 
jaksamista - opiskelupäivät koulumatkoineen 
eivät muodostu kohtuuttoman pitkiksi. 

Ohjaajien huolena nuorten henkinen 
hyvinvointi ja mielenterveys

• Yli puolet ohjaajista arvioi, että 
terveyshaasteet ja motivaation puute 
aiheuttavat vähintään jonkin verran haittaa 
asuntoloissa. 

• Ohjaajat toivoivat mielenterveysasioihin 
liittyvän osaamisen vahvistamista.

Koulutuksen järjestäjän huolena

• väestökehitys ja palvelujen supistumiset.

• oppilaitosverkon harvenemiseen ja julkisten 
liikenneyhteyksien rajallisuuteen.

• kesäaikana tyhjillään olevat asunnot
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Koulutuksen järjestäjän asuntolatoiminnan keskeisimmät 
haasteet
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1) Resurssit
Riittävyys 

Kohdentaminen asuntoloihin 

2) Toimintatavat
Nuorten mielenterveysongelmat ja 

tuen tarve

Asuntoloiden valvonta ja ohjaajien 
määrä

3) Tilat 
Miten vanhoja tiloja voidaan 

muuttaa yhden hengen huoneiksi 
taloudellisesti ja menettämättä 

tarvittavia asuntolapaikkoja?



Ammatillisen koulutuksen asuntolaselvityksen toimenpide-
ehdotukset
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Suosittelemme nostamaan 
asuntoloiden modernisoinnin 

koulutuksen järjestäjän 
strategiseksi painopisteeksi.

Yhteisasumiseen suunnitellut, 
jaetut asuinhuoneet tulee 
mahdollisuuksien mukaan 

muuttaa yhden hengen huoneiksi.

Asuntoloiden kehittämistä tulisi 
käsitellä koulutuksen järjestäjän 

strategisissa suunnitelmissa 
omana kokonaisuutenaan. 

Perusparannuksiin tulee varata 
riittävä rahoitus. 

Suosittelemme huolehtimaan, että 
asuntolaohjaajien 

täydennyskoulutus sisältää 
opiskelijoiden mielenterveyteen ja 

yhteisöllisyyden kehittämiseen 
liittyviä sisältöjä. 

Suosittelemme varmistamaan, 
että opiskeluhuollon ja ohjauksen 

suunnitelmissa on huomioitu 
erikseen asuntoloissa asuvien 

opiskelijoiden eri tuen tarpeet. 

Suosittelemme toteuttamaan 
säännöllisesti tiloihin ja 
toimintaan kohdistuvia 

kartoituksia ja liittämään tulokset 
osaksi laajempaa koulutuksen 

järjestäjän laatutyötä.

Esitämme asuntoloiden 
tietoliikenneyhteyksien tilan 
kansallista kartoittamista ja 

kartoituksen pohjalta määrärahan 
osoittamista asuntoloiden 

nettiyhteyksien parantamiseen.



Hyvän elämän tekijät


