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Turun Ylioppilaskyläsäätiö TYS teetti maaliskuussa 2015 asumisen imago- ja bränditutkimuksen, jonka käy-

tännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa opiskelijoiden 

mielipiteitä opiskelija-asumisesta sekä tutkia opiskelija-asumista tarjoavien asuntosäätiöiden ja -yhtiöiden 

tunnettuutta, imagoa ja houkuttelevuutta. Tutkimus perustuu yhteensä 1 000 vastaukseen, joista 771 on 

kerätty kuluttajapaneelin ja 229 turkulaisten korkeakoulujen ylioppilas-/opiskelijakuntien jakamien vastaus-

linkkien kautta. Suuret kiitokset kaikille vastaajille!

TYS NÄHDÄÄN EDULLISENA JA LUOTETTAVANA 

TOIMIJANA 

Vastaajien mielikuvat Turun Ylioppilaskyläsäätiöstä 

olivat positiivisia. TYS nähtiin ennen kaikkea edullise-

na ja luotettavana toimijana, jolla on monipuolinen 

asuntotarjonta ja jonka asunnot sijaitsevat sopivilla 

paikoilla. Lisäksi TYSsillä asuntojen vuokraan sisältyy 

sähkö, vesi ja Internet-yhteys, joka alentaa asumis-

kustannuksia entisestään verrattuna muihin tarjoajiin. 

Mielikuvat TYSsistä ja sen asuntojen houkuttelevuu-

desta olivat sitä paremmat, mitä paremmin vastaaja 

sen tunsi.  

 

Kuva 1: Millainen mielikuva sinulla on Turun Yliop-

pilaskyläsäätiöstä? 

Vastaajat arvioivat TYSsin asuntojen ominaisuuksista 

parhaiksi asuntojen edullisuuden ja hyvän sijainnin. 

TYSsin asunnoissa asuvat tai aiemmin asuneet vas-

taajat antoivat näiden lisäksi hyviä arvioita erityisesti 

monipuolisista asuntovaihtoehdoista. TYSsin nykyiset 

ja entiset asukkaat olivat arvioinneissaan yleisesti 

positiivisia.   

Heikoimmat arviot annettiin asuntojen saatavuudesta. 

Turun Ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtaja Kalervo 

Haverinen haluaakin muistuttaa, että opiskelija-

asuntojen jonot ovat pisimmillään alkusyksystä koulu-

jen alkaessa. Asuntoa hakevien kannattaa malttaa 

odottaa hieman pidempään tai mahdollisuuksien mu-

kaan hakea asuntoa vasta loppusyksystä tai keväällä. 

Silloin sopivan asunnon voi saada saman tien. 

 

TUNNETTUUS HYVÄ VARSINAIS -SUOMESSA 

 

Kun pyydettiin nimeämään opiskelija-asuntojen tarjo-

ajia, kaksi kolmesta Varsinais-Suomessa asuvasta 

vastaajasta osasi nimetä spontaanisti Turun Ylioppi-

laskyläsäätiön. Tämän alueen ulkopuolella asuvista 

vastaajista vain yksi prosentti nimesi spontaanisti 

TYSsin. Korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa TYS 

tunnettiin selvästi paremmin kuin muiden vastaajien 

keskuudessa kaikkialla Suomessa. Useimmiten opiske-

lija-asuntojen tarjontaan onkin tarvetta tutustua vasta 

yliopistoon tai ammattikorkeakoulun mentäessä. 

Kun vastaajilta kysyttiin kuinka hyvin he tuntevat 

TYSsin ja sen palvelut, noin puolet vastaajista kertoi 

tuntevansa sen vähintään nimeltä. Varsinais-

Suomessa TYSsin tunnettuus kasvoi jopa 92 prosent-

tiin. Muualla kuin Varsinais-Suomessa asuvista vastaa-

jista vastaava osuus oli 20 prosenttia.  
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En tunne lainkaan 50,8% (493)

Tunnen nimeltä 22,7% (220)

Tunnen hyvin 16,5% (160)

Tunnen erittäin hyvin 10,1% (98)

 

Kuva 2: Kuinka hyvin tunnet Turun Ylioppilasky-

läsäätiön ja sen palvelut? 

Kaikista vastaajista 59 % näki Turun melko tai erittäin 

houkutteleva opiskelijakaupunkina. Varsinaissuoma-

laisten lisäksi Turku houkutteli erityisesti Pirkanmaalla 

asuvia. Erityisesti yliopistoissa ja ammattikorkeakou-

luissa opiskelevien mielikuvat Turusta hyvänä opiske-

lukaupunkina olivat positiivisia. 

 

YKSIÖT SUOSIOSSA 

Yli 18-vuotiaiden vastaajien keskuudessa yksiöt ja 

kaksiot olivat ehdottomasti halutuimpia asuntoja. 

Yksiöt muodostavatkin jo suurimman osan TYSsin 

asuntokannasta; sen 4 828 opiskelija-asunnosta 

2 891 on yksiöitä. TYS on edelleen kasvattamassa 
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yksiöiden tarjontaa peruskorjauksien ja uustuotannon 

kautta.  

Perinteisen soluasumisen vaihtoehtoa ei koettu kovin-

kaan houkuttelevana, mutta kaverikaksiot ja -kolmiot 

kiinnostavat erityisesti nuorempia vastaajia. Yhteis-

asumisen parhaina puolina pidettiin edullista vuokraa 

(87 %), mahdollisuutta parempaan sijaintiin edulli-

semmalla vuokralla (49 %) sekä tutustumista uusiin 

ihmisiin (37 %). 

 

KILPAILUTILANNE 

Enemmistö vastaajista asuu tällä hetkellä muussa 

vuokra-asunnossa kuin opiskelija-asunnossa (38 %) 

tai vanhempiensa luona (32 %). Opiskelija-asunnossa 

asuu reilu viidennes kaikista vastaajista (21 %). Kyse-

lyyn vastanneista korkeakouluopiskelijoista noin puo-

let asuu muussa vuokra-asunnossa kuin opiskelija-

asunnossa ja reilu kolmannes (35 %) opiskelija-

asunnossa. Opiskelijat maksavat asumisensa useim-

miten asumislisällä/opintorahalla (75 %) sekä käyvät 

töissä opiskelujen ohessa (52 %). 

Ne opiskelijat, jotka eivät olleet päätyneet asumaan 

opiskelija-asuntoon, sanoivat, etteivät halunneet asua 

niissä. Toinen suuri syy oli, että opiskelija-asunnot 

eivät tarjonneet heille sopivaa asuntovaihtoehtoa. 

Usein mainittiin myös, että asuntojonot olivat liian 

pitkiä. Lukion tai ammattikoulun viimeisellä vuosikurs-

silla opiskelevista vastaajista 44 prosenttia arvioi 

muuttavansa seuraavan kahden vuoden sisällä toden-

näköisimmin muuhun vuokra-asuntoon, 37 prosenttia 

opiskelija-asuntoon ja 13 prosenttia aikoo pysyä van-

hempiensa luona. Asumiskustannukset nähtiin 

useimmiten suurimpana syynä kotoa muuttamisen 

lykkäämiseen. 

Innolink Research Oy:n toimitusjohtaja Pekka Vuorela 

näkeekin opiskelija-asuntosäätiöiden tärkeimmäksi 

potentiaaliseksi kohderyhmäksi kotoa muuttavat. ”On 

tärkeää viestiä nuorille aktiivisesti opiskelija-

asumisesta heidän käyttämissään kanavissa. Opiske-

lemaan muutetaan usein kaukaakin eikä maantieteel-

lisesti laajasta tunnettuudesta ole kuin hyötyä”, hän 

kommentoi. 

Tutkimuksen edetessä vastaajille kerrottiin lisää Tu-

run Ylioppilaskyläsäätiöstä ja sen tarjonnasta. Kyselyn 

lopussa vastaajilta kysyttiin näkevätkö he TYSsin 

opiskelija-asunnon itselleen mahdollisena asumismuo-

tona tulevaisuudessa. Monet vastaajista eivät tunte-

neet TYSsiä kyselyn aluksi, mutta sen lopussa jopa 44 

prosenttia kaikista vastaajista ja 36 prosenttia muual-

la kuin Varsinais-Suomessa asuvista piti sitä mahdolli-

sena asumismuotonaan tulevaisuudessa. 
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Kyllä ehdottomasti 11,4% (109)

Kyllä mahdollisesti 32,3% (310)

En todennäköisesti 43,1% (413)

En missään tapauksessa 13,2% (127)

 

Kuva 3: Näetkö Turun Ylioppilaskyläsäätiön opis-

kelija-asunnon itsellesi mahdollisena asumismuo-

tona tulevaisuudessa?  

 

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

TYS tavoittaa vuosittain uuden opiskelijasukupolven 

korkeakoulujen hyväksymiskirjeessä menevän materi-

aalin kautta. Omassa kohderyhmässään TYS arvioikin 

tunnettuutensa olevan riittävällä tasolla. Tutkimukses-

ta kävi ilmi, että asuntojen kuntoa ja saatavuutta on 

edelleen parannettava. Viestinnässä on opiskelijoille 

painotettava sitä, että elo-syyskuussa vapautuvat 

asunnot on varattu uusille opiskelijoille ja muiden kuin 

uusien opiskelijoiden osalta paras aika hakea asuntoa 

on joko loppusyksystä tai keväällä. Asuntojen kuntoon 

ja siisteyteen aiotaan panostaa entisestään. Erityistä 

huomioita kiinnitetään muuttoihin; asuntojen tarkis-

tuksia tehostetaan ja korjauksia lisätään.  

 

KIITOS! 

Saamamme palaute on ehdottoman tärkeää toimin-

tamme suuntaamisessa ja kehittämisessä. Turun Yli-

oppilaskyläsäätiö ja Innolink Research Oy kiittävät, ja 

toivovat että annatte arvokkaan palautteenne myös 

jatkossa.  

 

  Turun Ylioppilas- Innolink Research Oy 

  kyläsäätiö 

   

  Toimitusjohtaja  Toimitusjohtaja  

  Kalervo Haverinen  Pekka Vuorela 


