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1. Johdanto ja tutkimusraportin tavoite 
 
Ilmaston lämpeneminen etenee vauhdilla jo kohti 1,5 astetta ja sen yli verrattuna esiteolliseen aikaan 
(IPCC 2021). Yhteiskunnan tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä, kuten hiilidioksidia, on vähennettävä 
nopeasti. Yhteiskunnassa vaaditaan tekoja monilla eri sektoreilla, kuten energian ja ruoan tuotannossa 
sekä liikenteessä.  
 
Suomen kokonaispäästöistä liikenteen osuus on noin viidennes. Tieliikenteen osuus liikenteen 
päästöistä on peräti 94 prosenttia. (LVM 2020). On tärkeää, että tulevaisuudessa liikenteestä saadaan 
kehitettyä vähäpäästöisempää. Muutos ei tarkoita vain autoliikenteen teknologioiden kehittämistä, 
vaan päästöjä voidaan vähentää erityisesti kaupungeissa edistämällä joukkoliikenteen palveluja, 
pyöräilymahdollisuuksia ja kävelyä kaupunkien keskustojen alueilla. Päästöjen vähentämiseksi 
yksityisautoilun tarpeellisuutta tulee kyseenalaistaa ja jakamistalouden luomia mahdollisuuksia tulee 
tutkia ja testata (LVM 2021).  
 
Liikennepolitiikassa on noussut viime vuosina esille uudenlainen konsepti, jonka kautta voidaan 
paremmin yrittää pyrkiä ymmärtämään, mihin suuntaan liikenne on menossa ja miltä se voisi näyttää 
lähitulevaisuudessa. Uuden ajan liikennepolitiikkaan on alettu liittää termiä MaaS eli Mobility as a 
Service, joka tarkoittaa liikkumista palveluna. Liikennepalvelujen keskiössä on asiakas, joka saa 
tarvitsemansa palvelun yhdellä lipulla, esimerkiksi HSL-sovelluksen avulla. (Motiva 2020). MaaS-
konseptiin kuuluu oleellisesti digitaalisten alustojen ja datan käyttö suoraan älypuhelimen avulla. 
Konseptin kautta liikennesuunnittelu synnyttää uudenlaisia palveluekosysteemejä, jotka tuovat 
yhteen eri toimijoita samalla helpottaen asiakkaiden liikkumista. 
 
Suomessa on toteutettu paljon erilaisia liikennekokeiluja viime vuosien aikana. Esimerkiksi Sitra on 
ollut mukana tutkimassa, testaamassa ja rahoittamassa liikenteeseen liittyviä projekteja kautta 
vuosina 2018-2019 (Sitra 2019). Sitran hankkeen yksi päätavoitteista oli löytää ja tuoda yhteen 
kentällä toimivia niin julkisia kuin yksityisiäkin toimijoita. Hankkeella oli useita yhteistyökumppaneita 
eri puolilta Suomea, ja olikin positiivista, että monet kokeiluista sijoittuivat pienille paikkakunnille, 
joissa on alhainen asukastiheys. Tulevaisuudessa, kun halutaan vähentää liikenteestä aiheutuvia 
hiilidioksidipäästöjä esimerkiksi vähentämällä yksityisautoilua ja vanhaa autokantaa, tällaisilla haja-
asutusalueilla on erityisen haasteellisia löytää uusia, toimivia ratkaisuja.  
 
Kehitettäessä uudenlaisia joukkoliikenteen toimintatapoja, kuten esimerkiksi yhteiskäyttö-
autopalveluita tai robottibusseja, yksi suurimmista haasteista on saada tarpeeksi kysyntää palvelulle. 
Monien projektien kautta on todettu, että valtaosa käyttäjistä on ollut tyytyväisiä palveluihin, joten 
palvelun löydettävyyden parantaminen ja markkinointi ovat erityisen tärkeitä. Yhteiskäyttöauto 
tarkoittaa autoa, josta maksetaan käytön mukaan minuutti-, tunti- tai päivähinnalla (Liikennevirasto 
2018).  
 
Suomalaiseen yhteiskuntaan on juurtunut syvälle yksityisautoilun kulttuuri, jossa yksityisauton 
omistamisen tuoma vapaus ja tottumukset ovat edelleen syitä omistaa oma auto. Esimerkiksi iässä, 
jolloin omat lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa eikä autoa välttämättä enää tarvittaisi kiireellisen 
arjen pyörittämiseen, omaa autoa käytetään mukavuudenhalun ja liikkumisen hallinnan helppouden 
takia. (LVM 2007). Liikenneviraston tekemän tutkimuksen mukaan suomalaiset jakautuvat selvästi 
joko autollisiin tai autottomiin. Välimaastossa olevia auton hankintaa harkitsevia ihmisiä on vähän. 
Tämä joukko voidaan nähdä ensimmäisenä ryhmänä, joka voi omaksua esimerkiksi yhteiskäyttö-
autoilun liikkumisen tapana. Mielestäni suuri osa opiskelijoista voidaan laskea kuuluvan tähän 
välimaastossa olevaan ryhmään, jolloin hyvät kokemukset yhteiskäyttöautoilusta voivat siirtää tai jopa 
poistaa auton hankinnan. (Liikennevirasto 2008).  
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Mikäli Suomessa halutaan uuden sähköautokannan lisäksi kehittää muita kestävän liikenteen osa-
alueita, on erityisesti kaupungeissa ja asukaskeskittymissä löydettävä toimivia liikenneratkaisuja, joille 
on tarpeeksi käyttäjiä. Monesti uusi liikennekokeilu toteutetaan hankkeen keräämällä julkisella tuella, 
jolloin jokaisen hankkeen perimmäinen tarkoitus on saavuttaa sellainen palvelu, joka toimisi 
kehityksen ja kokeilujakson jälkeen täysin markkinaehtoisesti.  
 
Tämä tutkimusraportti kuuluu hankkeeseen nimeltä ”Citizens, everyday life and tensions in the energy 
transition” (ENCIT). Suomen Akatemian rahoittaman neljän vuoden tutkimushankkeen aikana on 
tarkoitus tutkia esimerkiksi, kuinka kansalaisten arjessa näkyvät energiamurroksesta johtuvat 
jännitteet, joita voivat olla esimerkiksi energiaköyhyys tai kansalaisten erilaiset valmiudet omaksua 
uutta teknologiaa ja sopeutua uudenlaisiin energiapoliittisiin ratkaisuihin.  

 

 

2. Opiskelija-asuntosäätiöt tutkimuskohteena 
 
Onnistuva liikennekokeilu vaatii siis toimivan palvelun, joka osataan kohdentaa ja markkinoida oikealle 
kohderyhmälle sekä löytää tarpeeksi kysyntää palvelulle. Toimijoiden on oltava asian suhteen 
aktiivisia, eikä kysyntää välttämättä synny niin sanotusti itsestään, vaan ihmisiä voi olla tarpeen 
kannustaa ja tuupata palveluiden äärelle. Tässä raportissa tutkimuskohteeksi valikoituivat opiskelija-
asuntosäätiöt, sillä näiden toimijoiden on mahdollista täyttää edellä mainitut vaatimukset verrattain 
helposti. Säätiöillä on tarpeeksi asukkaita asuntokohteissaan, jotta yhteiskäyttöauton kaltaiselle 
palvelulle on mahdollista löytää käyttäjiä. Säätiöillä on valmiina tiedotuskanavat, kuten sähkö-
postilistat, joiden kautta tietoa uusista palveluista on mahdollista levittää helposti. Säätiöiden voi olla 
myös helpompi löytää liikennekokeilulleen yhteistyökumppaneita, kuten vuokra-autoyrityksiä, koska 
yrityksellä on pienemmät riskit kokeilla yhteiskäyttöautoa opiskelija-asuntosäätiön kanssa kuin 
esimerkiksi pilotoida ennennäkemätön hanke jonkin pienen haja-asutusvaltaisen kunnan kanssa.  
 
Suomen suurimmissa kaupungeissa on useammassa opiskelija-asuntosäätiössä jo kokeiltu yhteis-
käyttöauton toimivuutta. Näistä kokemuksista kerättiin tietoa sähköpostikyselyiden kautta, joissa 
tarjottiin mahdollisuutta myös puhelin- tai zoom-haastatteluihin. Matalan kynnyksen sähkö-
postikyselyt sisälsivät muutamia kysymyksiä, joihin opiskelija-asuntosäätiöiden edustajien oli helppo 
tarttua. Tämän seurauksena kaikki vastaukset ovat sähköpostiviestejä, eikä muunlaisia haastatteluja 
tehty.  
 
Sähköposteilla tavoiteltiin tietoa yhteensä 18 eri säätiöltä eri puolilta Suomea. Opiskelija-
asuntosäätiöiden kattojärjestöön Suomen opiskelija-asunnot SOA Ry:n kuuluu yhteensä 22 asuntoja 
tarjoavia jäsenyhteisöjä. Vastauksia kertyi yhteensä 14 kappaletta. Kaupungit, joista tietoa ei saatu 
ovat Turku, Seinäjoki, Pori, Savonlinna ja Kajaani. Säätiöiden asiakkaat ovat enimmäkseen 
korkeakouluopiskelijoita, mutta myös muita yleensä nuoria ihmisiä, kuten toiseen asteen 
oppilaitoksissa opiskelevia. Taulukko 1 esittelee sähköpostikyselyihin vastanneet säätiöt. Punaisella 
pohjalla on esitetty säätiöt, joissa ei ole tällä hetkellä käytössä yhteiskäyttöautopalvelua. Vihreällä 
pohjalla ovat kohteet, joissa palvelu käytössä.  
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Taulukko 1. Kyselyllä tavoitetut opiskelija-asuntosäätiöt 

 

 Kaupunki Opiskelija-asuntosäätiö Lyhenne 

Yliopistokaupungit Espoo Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY 

 Helsinki 
Helsingin seudun opiskelija-
asuntosäätiö HOAS 

 Joensuu 
Opiskelija-asunnot Oy 
Joensuun Elli  

 Jyväskylä 
Keski-Suomen opiskelija-
asuntosäätiö KOAS 

 Kuopio Kuopion Opiskelija-asunnot Oy KUOPAS 

 Lappeenranta 
Lappeenrannan seudun 
opiskelija-asuntosäätiö LOAS 

 Oulu 
Pohjois-Suomen opiskelija-
asuntosäätiö PSOAS 

 Rovaniemi Domus Arctica -säätiö DAS 

 Tampere 
Tampereen seudun opiskelija-
asuntosäätiö TOAS 

 Vaasa Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOAS 

Muut 
opiskelijakaupungit Hämeenlinna 

Hämeenlinnan seudun 
opiskelija-asuntosäätiö HOPS 

 Kotka Kotkan opiskelija-asunnot Oy KOTOPAS 

 Lahti Lahden Talot Oy   

 Mikkeli 
Mikkelin opiskelija-asunnot Oy 
ja Mikalo MOAS 

 

 
Sähköpostiviestit jaettiin kahteen kategoriaan. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat kaikki ne säätiöt, 
joissa yhteiskäyttöautopalvelua on kokeiltu tai palvelu on tällä hetkellä käynnissä. Toinen kategoria 
käsittää ne säätiöt, joissa yhteiskäyttöautoa ei ole kokeiltu. Sähköpostikyselyjen tavoitteena oli saada 
tietoa yhteiskäyttöautopalvelusta saaduista kokemuksista. Toinen tiedonintressi olivat ne syyt, miksi 
joissakin kaupungeissa palvelua ei ole kokeiltu, eikä sitä ole suunniteltu tehtäväksi tulevaisuudessa.  
 
Kysymykset jo kokemuksia keränneille säätiöille olivat: 1. Miksi toteuttamanne liikennekokeilu 
haluttiin tehdä? Milloin toiminta on alkanut? 2. Mitä positiivisia ja negatiivisia kokemuksia kokeilun 
kautta on saatu? 3. Jatkuuko toiminta tämän hankkeen parissa? Mikäli toimintaa ei enää ole, miksi se 
lopetettiin? Säätiöille, joilla ei ole ollut käytössä palveluita esitettiin seuraavat kysymykset: 1. Onko 
yhteiskäyttöautoa harkittu toteutettavaksi? Miksi? 2. Mitä esteitä palvelun perustamiseen liittyy? 
Esimerkiksi rahoitusvaikeudet tai kysynnän vähyys. Seuraavaksi siirrytään sähköpostihaastattelujen 
kautta kerättyyn tietoon ja sen analysoimiseen. 
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3. Opiskelija-asuntosäätiöiden kokemuksia ja ajatuksia 
yhteiskäyttöautopalveluista  
 
Taulukossa 2 esitetään kooste kyselyyn vastanneiden opiskelija-asuntosäätiöiden kokemuksista ja 
suunnitelmista. (Värit kuten taulukossa 1). Seitsemässä opiskelija-asuntosäätiössä palvelu oli käytössä. 
Yhdessä, Helsingin HOASissa, palvelua oli kokeiltu, mutta sitä ei oltu jatkettu. Yhdessä palvelu on 
tarkoituksena ottaa käyttöön syksyllä 2021. Seuraavissa alaluvuissa esitellään tarkemmin syitä tarjota 
tai olla tarjoamatta palvelua sekä palvelun käytöstä saatuja kokemuksia. 
 
Taulukko 2. Kooste kyselyn tuloksista 
 

 Kaupunki 
Opiskelija-
asuntosäätiö Kokemukset 

Yliopistokaupungit Espoo AYY Ei sopivaa palveluntarjoajaa 

 Helsinki HOAS 
Positiivista saatu julkisuus, mutta 
käyttöaste liian pieni 

 Joensuu Joensuun Elli 
Ei kysyntää, kustannukset tuloja 
suuremmat 

 Jyväskylä KOAS 
Sujunut yli odotusten, vaivatonta, 
haasteena hinnoittelu ja parkin sijainti 

 Kuopio KUOPAS 
Autoilla riittävästi käyttöä, haasteena 
viat/huollot 

 Lappeenranta LOAS 
Kysyntä on ollut hyvää, laajentamiseen 
tarvitaan pienempiä kustannuksia 

 Oulu PSOAS 
Kokemukset hyvin positiiviset, autoja 
toivottu uusin kaupunginosiin 

 Rovaniemi DAS 
Käyttäjiä mukavasti, haasteita 
kirjautumisessa ja varaamisessa 

 Tampere TOAS 
Satoja käyttäjiä, joitakin ongelmia 
järjestelmässä 

 Vaasa VOAS 

Tulossa syksyllä, matalan kynnyksen 
investointi, käyttöön iltaisin ja 
viikonloppuisin 

Muut 
opiskelijakaupungit Hämeenlinna HOPS Ei kysyntää  

 Kotka KOTOPAS 
Palvelu harkinnassa, koronan takia 
käyttäjiä olisi liian vähän 

 Lahti Lahden talot 
Myönteiset kokemukset, käyttäjiä voisi 
olla enemmän 

 Mikkeli MOAS 
Ei harkinnassa, vuonna 2019 tehdyn 
kyselyn perusteella ei kysyntää 

 

 

3.1 Syitä palvelujen käyttöönotolle 
 
Kaupungeissa, joissa yhteiskäyttöpalvelu on ollut käytössä, kokemukset ovat olleet pääosin 
positiivisia. Useassa kaupungissa palvelu on jopa ylittänyt odotukset tähän mennessä. Opiskelijoiden 
keskuudessa ympäristöasiat ovat tärkeitä ja säätiöt ovat saaneet paljon kiitosta ja positiivista 
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palautetta yhteiskäyttöautojen käyttöönotosta. Opiskelija-asuntosäätiöiden vahvuus yhteis-
kunnallisena toimijana on mahdollisuus toimia opiskelijoiden äänenä. Opiskelija-asuntosäätiöillä on 
mahdollista ilmaista oman toimintansa kautta nuorille tärkeitä arvoja ja näin ollen parantaa 
opiskelijoiden äänen kuuluvuutta yhteiskunnallisissa asioissa. Yksittäisen nuoren voi säätiöiden 
edustajien mielestä olla vaikeampi vaikuttaa yksilönä merkittävällä tavalla, jolloin säätiöillä on hyvä 
mahdollisuus toimia eräänlaisena linkkinä nuorten ja poliittisten päättäjien välillä. Tällä tavoin 
opiskelijat voivat kokea saavansa mahdollisuuden vaikuttaa arkisella käytännön vaihtoehdolla 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.  
 
Esimerkiksi Keski-Suomen KOAS toteutti yhteiskäyttöautopalvelun osana Jyväskylän kaupungin 
kiertotaloushanketta. KOASIN yksi motiivi toteuttaa yhteiskäyttöautohanke oli innostaa opiskelijoita 
ja tuoda asukkaille yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa toteutettavia kestävän elämäntavan 
ratkaisuja. Yhteiskäyttöautoksi on helpompi tarjota ekologinen sähköauto kuin että jokaisen 
yksittäisen autoilijan tulisi hankkia se itse. Tällöin säätiön palvelun kautta asukkaiden on myös 
mahdollista saada kokemuksia sähköautoiluista ennen kuin yksityiselle autoilijalle on edullisempia 
sähköauto-vaihtoehtoja markkinoilla.   

 

 

3.2 Kokemuksia autojen yhteiskäyttöpalvelun tarjoamisesta 
 
Hankkeiden aluissa on saattanut olla pulaa käyttäjistä ja järjestelmän toimimattomuus on voinut 
aiheuttaa lieviä ongelmia. Tekniset ongelmat on kuitenkin saatu korjattua nopeasti, eivätkä häiriöt ole 
estäneet laajemmassa mittakaavassa palvelun toimimista. On erittäin tärkeää, että auto ja 
varausjärjestelmä toimivat luotettavasti, jotta käyttäjät voivat suunnitella menojaan ja olla varmoja 
siitä, ettei palvelun käytössä ilmene ongelmia. Vikojen ilmeneminen toistui vastauksissa toiseksi 
eniten kysynnän puutteen ollessa yleisin ongelma palvelun järjestämisessä. Auton sijoittamisesta 
keskustojen alueille on positiivisia kokemuksia. Keskustojen asuntokohteissa opiskelijoilla on 
vähemmän käytössä omia autoja, jolloin yhteiskäyttöautolle voi olla jopa enemmän kysyntää kuin 
taajamissa. Esimerkiksi Jyväskylässä yhteiskäyttöauto on sijoitettu uusimpaan asuntokohteeseen 
aivan kaupungin keskustaan. Viimeistään alun jälkeen käyttäjät ovat löytäneet yhteiskäyttöauton luo, 
eikä pulaa käyttäjistä ole ollut kuin Lahdessa.  
 
Niin sanotuksi positiiviseksi ongelmaksi kuvattiin tilannetta, jolloin yhdellä yhteiskäyttöautolla on ollut 
riittävästi kysyntää ja palvelu on toiminut hyvin, mutta laajennus on hankala toteuttaa. Yksi auto ei 
palvele tasapuolisesti asukkaita. Autojen riittävä käyttö voi olla myös vain muutaman aktiivisen 
asukkaan varassa, kuten Helsingissä HOASin toteuttamassa hankkeessa vuosina 2018-2019 havaittiin. 
Vaikka yhden auton käyttöaste on ollut riittävä, tai jopa yllättävän korkea, voi olla hyvin vaikea arvioida 
useamman auton kustannustehokkuutta.  
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3.3 Syitä olla kokeilematta auton yhteiskäyttöpalvelua 
 
Kolmessa kyselyyn vastanneista opiskelija-asuntosäätiöistä ei oltu kokeiltu autojen yhteiskäyttö-
palvelua. Yhdessä kohteessa palvelun toteuttamisen ei katsottu olevan mahdollista, koska koronan 
takia sille ei olisi ollut riittävästi kysyntää. Samanaikaisesti kuitenkin monessa muussa kaupungissa 
palvelu on toiminut hyvin. Myös yhteiskäyttöauton hinta on ollut joillekin mahdollisista käyttäjistä 
liian korkea, eikä säätiön ole ollut mahdollista tarjota palvelua edullisemmin ilman asuntojen vuokrien 
korotuksia. Palvelun puuttumista perusteltiin myös sillä, että kaupungista löytyy jo yksityisiä 
autonvuokraukseen keskittyviä yrityksiä, jolloin palvelun tuottaminen säätiön toimesta nähtiin 
tarpeettomaksi.  
 
Auton käyttöä on myös vaikea arvioida tarpeellisena palveluna, sillä lähtökohtaisesti asuntoja 
tarjoavan opiskelija-asuntosäätiön toimenkuvaan ei välttämättä sovi autopalveluiden ylläpitäminen. 
Yhteiskäyttöauto voi toimia paremmin niin sanotussa yhteisöllisessä asuntokohteessa, kuten 
Kuopiossa. Kyseisessä kohteessa oli käytössä muitakin jakamistalouden mukaisia toimintoja, jolloin 
yhteiskäyttöautopalvelun kokeileminen ja toteuttaminen oli myös helpompaa. Kuopiossa sähköauton 
valintaa perusteltiin ensisijaisesti helppouden takia, sillä niiden käyttäminen on opiskelijoille erittäin 
helppoa, koska autoa ei tarvitse tankata ajojen aikana.  

 

 

4. Johtopäätökset 
 
Opiskelija-asuntosäätiöillä on mahdollisuus edistää kestävän kehityksen periaatteita käytännössä. 
Säätiöillä on enemmän vaikutusvaltaa kuin yksittäisillä opiskelijoilla ja hankkeita on mahdollista 
toteuttaa melko suuressakin mittakaavassa, jolloin muutoksella on todella merkitystä. On tärkeää 
kannustaa säätiöitä olemaan aktiivisia uusien hankkeiden toteuttamisessa. Sähköpostihaastatteluiden 
kautta kerättyjen tietojen perusteella toteutetut hankkeet ovat tuottaneet positiivisia kokemuksia, 
joista on seurannut uusia kokeiluja tai yhteiskäyttöautopalvelun käytön jatkumista ja jopa 
laajentumista.  
 
Monet opiskelija-asuntosäätiöt näkevät itsensä aktiivisina toimijoina, jotka omalla innostuneisuu-
dellaan, viestinnällään ja resursseillaan pystyvät vaikuttamaan opiskelijoiden arjen valintoihin. 
Säätiöillä on oivat mahdollisuudet olla merkittäviä toimijoita moneen suuntaan. Uusista 
liikennekokeiluista innostunut säätiö pystyy oman toimintansa kautta edistämään 
yhteiskäyttöautoilun kaltaisia palveluita melko suurissa käyttäjäkunnissa. Opiskelijat eivät välttämättä 
pidä mahdollisena saada aikaan yhteiskäyttöauton kaltaista palvelua ilman säätiön aloitteellisuutta. 
Vaikka jonkun säätiön mielestä parin vuoden takaisen kyselyn mukaan paikkakunnalla ei ollut 
tarpeeksi kysyntää, voisi sitä mahdollisesti luoda säätiön puolelta. Usean onnistuneen 
yhteiskäyttöautokokeilun taustalla on ollut säätiön oma visio ja luottamus kysynnän olemassaolosta.  
 
Aiheen parissa voisi jatkaa esimerkiksi selvittämällä, mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka aikaansaavat 
kysyntää ja riittävän käyttöasteen joissakin opiskelijakaupungeissa. Yhteiskäyttöauto opiskelijoiden 
keskuudessa edistää sopeutumista tulevaisuuden liikenteeseen jakamistalouden avulla. Säätiöillä on 
mahdollisuus näyttää käytännössä, kuinka monta käyttäjää yhdellä autolla voi olla, jolloin jokaisen ei 
välttämättä tarvitse omistaa omaa autoa.  
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