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1. Tausta 

Ympäristön ja yhteiskunnan muutokset haastavat rakentamisen ja asumisen eri sidosryhmät 

löytämään uusia toimintamalleja. Muun muassa kaupungistuminen ja asuntokuntien 

pieneneminen sekä laadun, turvallisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vaatimukset 

asettavat haasteita ja mahdollisuuksia rakentamiselle ja asumiselle. Yksi malli ei sovi kaikille tai 

kaikkiin ympäristöihin, vaan rakentamisen ja asumisen suunnittelussa ja toteuttamisessa on 

huomioitava erityisesti yksilölliset tarpeet. 

Ryhmärakentaminen ja -rakennuttaminen mahdollistavat yksilöllisten tarpeiden huomioimisen 

yhdessä tekemällä. Yksi Euroopassa ja myös muualla maailmassa laajalti käytetty 

ryhmärakentamisen malli on asunto-osuuskunta. Esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja 

Englannissa asunto-osuuskuntamalli on yleinen. Asunto-osuuskuntia koskevia kansainvälisiä 

tieteellisiä artikkeleita ja käytännönläheisiä raportteja löytyy kymmenittäin. Näissä nostetaan 

esiin lukuisia osuuskuntamallin käyttöön liittyviä taloudellisia, sosiaalisia ja psykologisia etuja.  

Myös Suomessa asunto-osuuskuntamallia on hyödynnetty 1900-luvun alusta alkaen. Mallin 

käyttö on kuitenkin ollut vähäistä ja sen toimivuudesta erityisesti nyky-ympäristössä on 

suhteellisen vähän tietoa. Asumisen ulkopuolella osuustoimintamallia on käytetty Suomessa 

laajalti monilla elämän osa-alueilla – muun muassa kuluttajien, tuottajien, työntekijöiden ja 

yritysten organisoimana. Osuustoiminta on vaihtelevien voimavarojen (esim. raha, tieto, työ) 

tehokkaaseen ja vaikuttavaan yhdistelyyn luotu malli, jonka periaatteisiin nojaten voidaan 

sovittaa yhteen ristikkäisiltäkin vaikuttavia intressejä. Osuuskunta voidaan suunnitella minkä 

tahansa sidosryhmän (esim. rakentaja, rakennuttaja, asujayhteisö, sijoittaja) lähtökohdista 

siten, että kaikki sidosryhmät hyötyvät. Tiedolla ja taidolla toteutetun osuustoimintamallin 

merkittävin voima perustuukin juuri sen kannustinvaikutukseen.  

Sellaista systemaattista katsausta ei kuitenkaan ole tehty, joka kokoaisi kansainväliset ja 

kansalliset kokemukset yhteen ja tiivistäisi ne helppokäyttöiseen muotoon. Olisi 

mielenkiintoista ja tarpeellista selvittää, miten ja missä laajuudessa asunto-osuuskuntamallia 

on hyödynnetty Suomessa ja onko asunto-osuuskuntamallille kysyntää nykyisessä 

toimintaympäristössä. Olisi hyödyllistä tarkastella, miten asunto-osuuskunta sopii nyky-

ympäristöön ja selvittää asunto-osuuskuntamallin mahdollisuuksia ja mallin käyttöön 

mahdollisesti liittyviä rajoitteita. Olisi myös tarpeen selvittää, kuinka asunto-osuuskunta 

suhteutuu kansainvälisten kokemusten valossa nykyisiin Suomessa käytettyihin vuokra- ja 

omistusmalleihin (ml. asumisoikeusmalli).  

Kansainväliset kokemukset asunto-osuuskunnista ja niiden peilaaminen Suomessa käytössä 

oleviin malleihin ei välttämättä kuitenkaan yksin riitä. Rakentamisen ja asumisen malleja on 

kehitettävä jatkuvasti. On kyettävä synnyttämään rohkeasti uutta – haastettava nykyisiä 

malleja ja luotava painetta markkinoiden ja toimintatapojen kehittymiselle. Tämä onkin 

osuustoiminnan yksi keskeinen tarkoitus.  
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Kiinnostava tie uudistamiseen olisi uudenlaisen rakentamisen ja asumisen mallin kehittäminen 

osuustoiminnan ydinideoita sekä uudistetun osuuskuntalain tarjoamia mahdollisuuksia 

käyttäen. Olemassa olevaa kirjallisuutta hyödyntämällä ja eri sidosryhmiä kuulemalla voitaisiin 

muodostaa yhteistyössä uusi houkutteleva malli, johon sisältyvät kannusteet yksilölliselle, 

laadukkaalle, kestävälle, edulliselle sekä arvoa luovalle rakentamiselle ja asumiselle.  

Asunto-osuuskuntamalliin liittyy siis monia mahdollisuuksia eri sidosryhmien näkökulmasta. 

Ennen täsmällisempiä toimenpide-ehdotuksia tai politiikkaohjeistuksia tulisi mallin käyttöön 

liittyviä mahdollisuuksia kuitenkin selvittää perusteellisesti. Kuten edellä on mainittu, 

selvitystarpeita on kolmella eri tasolla: (1) kansainväliset kokemukset, (2) toimintaympäristön 

muutos ja asunto-osuuskuntiin liittyvät tarpeet sekä mahdollisuudet Suomessa eri 

sidosryhmien näkökulmasta ja (3) varsinaiset asunto-osuuskuntamallit.  

2. Tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena on luoda ymmärrystä asunto-osuuskuntarakentamisesta ja -

asumisesta nyky-ympäristössä ja -yhteiskunnassa sekä kartoitettujen tarpeiden ja 

mahdollisuuksien mukaan muodostaa ja kuvata uusi asunto-osuuskuntamalli. 

Tarkemmin tavoitteina on: 

1) kartoittaa kansainvälisiä kokemuksia asunto-osuuskunnista ja verrata niitä Suomessa 

aikaisemmin käytettyihin malleihin,  

2) kartoittaa toimintaympäristön muutokset ja asunto-osuuskuntiin liittyvät tarpeet ja 

mahdollisuudet eri sidosryhmien näkökulmista ja  

3) kartoitusten perusteella mahdollisesti muodostaa asunto-osuukuntamallit sisältäen a) 

asukasosuusomistajat ja b) yhdistelmä asukasosuusomistaja ja vuokranantajaosuusomistaja 

sekä c) tarkastella mallilla toteutettavien kohteiden manageerauksen ja rahoituksen 

toteuttamistapoja sekä d) laillisia reunaehtoja ja muutostarpeita. 

 

Tavoitteet tarkentuvat ja muokkautuvat tutkimusprosessin myötä ohjausryhmässä.  

 

3. Tutkimusmenetelmät ja aineistot 

Tutkimusmenetelmät ja aineistot perustuvat yllä mainittuihin tavoitteisiin. Jokaisen tavoitteen 

saavuttamiseksi hyödynnetään kyseisen tavoitteen kannalta tarkoituksenmukaisia keinoja. 

Ensimmäinen tavoite (kansainvälisten kokemusten kartoittaminen ja niiden vertaaminen 

Suomessa aikaisemmin käytettyihin malleihin) toteutetaan Systematic review -menetelmää 

(Tranfield, Denyer & Smart, 2003; ks. myös Brown, 2007; Newbert, 2007) käyttäen. Systematic 

review eli systemaattinen kirjallisuuskatsaus tarkoittaa olemassa olevan kansallisen ja 

kansainvälisen kirjallisuuden järjestelmällistä hahmottamista, tiivistämistä ja jäsentämistä 
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ymmärrettävään muotoon. Katsauksen lopputuloksena syntyy taulukko ja synteesi olemassa 

olevasta tiedosta. (Tranfield et al., 2003) Olemassa olevan kirjallisuuden kartoittamisen myötä 

selviää, mitä aikaisemmin käytettyjä malleja otetaan mukaan vertailuun (esim. asunto-

osakeyhtiö, asumisoikeusasuminen, vuokra-asuminen). 

Toinen tavoite (toimintaympäristön muutosten sekä asunto-osuuskuntiin liittyvien tarpeiden ja 

mahdollisuuksien kartoittaminen) saavutetaan olemassa olevan kirjallisuuden, 

dokumenttiaineiston sekä erikseen kerättävän haastatteluaineiston avulla. Dokumenttiaineisto 

koostuu saatavilla olevista tutkimusaiheesta kirjoitetuista teksteistä (esim. sanomalehtijutut, 

selvitykset). Haastattelut tehdään sidosryhmien edustajien kanssa. Sidosryhmiä ovat muun 

muassa rakentajat, rakennuttajat, asujayhteisöt, sijoittajat, vuokra-asuntojen omistajat, 

viranomaiset ja alajärjestöt sekä asumisen malleja viime vuosikymmeninä Suomessa 

määritelleet henkilöt. Tutkimusprosessin ja ns. lumipallomenetelmän myötä selviää 

tarkemmin, mitä sidosryhmiä haastatellaan tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Haastattelut toteutetaan puolistrukturoituina temaattisina yksilöhaastatteluina (Alvesson & 

Kärreman, 2000; Hirsjärvi & Hurme, 2001). Näissä käydään läpi tietyt ennalta määritellyt 

teemat, mutta ei noudateta tiukasti määrättyä kaavaa, vaan jätetään tilaa keskustelulle. 

Mahdollisesti voidaan hyödyntää myös ryhmähaastatteluja, jotka tarjoavat yhteisöllisemmän 

keinon tiedon keräämiselle (Eskola & Suoranta, 2000; Hirsjärvi & Hurme, 2001). Haastattelut 

analysoidaan teemoittelun ja siihen liittyvän tulkinnan (Eskola & Suoranta, 2000; ks. myös 

Gioia, Corley, & Hamilton, 2013) keinoin. Teemoittelun avulla hahmotetaan aineiston keskeiset 

tekijät tutkimuskysymysten näkökulmista. 

Kolmas tavoite (mahdollisen uuden asunto-osuuskuntamallin luominen) saavutetaan 

kehittämällä ensin kahden edellisen vaiheen pohjalta (olemassa olevaa kirjallisuutta ja tehtyjä 

haastatteluja hyödyntäen) alustavia ehdotuksia uusiksi malleiksi. Näitä jalostetaan edelleen 

yhteiskehittelyn keinoin. Kyseessä on monimutkaisiin tarpeisiin vastaava eri sidosryhmiä 

osallistava menetelmä, jota käytetään esimerkiksi uusien tuotteiden, palveluiden ja 

liiketoimintamallien kehittämiseen. Yhteiskehittelyyn ei vielä ole olemassa vakiintuneita 

tapoja. Tässä tutkimuksessa yhteiskehittely tehdään työpajassa/-pajoissa, joihin osallistuvat 

hankkeen yhteistyökumppanit ja sidosryhmät yhdessä. Työpajoja järjestetään yksi tai kaksi, 

sisältäen työpajoihin valmistautumisen. Tärkeää on jokaisen osapuolen aktiivinen 

osallistuminen.  

4. Toteutus 

Tutkimus toteutetaan kolmessa vaiheessa, jotka noudattelevat asetettuja tavoitteita. Vaiheet 

ovat: 

1) systemaattinen katsaus olemassa olevaan kirjallisuuteen 

2) eri sidosryhmien kuuleminen ja haastatteleminen 

3) mallin muodostaminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa 
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Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa luodaan Systematic review -menetelmää käyttäen katsaus 

asunto-osuuskuntia koskeviin suomalaisiin ja ulkomaalaisiin tutkimuksiin. Katsauksessa 

luodaan kuva siitä, millaisia asunto-osuuskuntia on, kuinka ne on organisoitu, millaisin 

kannustimin ja millaisissa ympäristöissä ne toimivat sekä mitkä ovat asunto-osuuskuntien 

hyvät ja huonot puolet verrattuna muihin malleihin. Katsauksessa kiinnitetään huomiota myös 

siihen minkälaisia tarpeita ja mahdollisuuksia asunto-osuuskuntarakentamiseen liittyy (esim. 

infrastruktuuri, laki, rahoitus). 

Toisessa vaiheessa selvitetään suomalaista rakentamisen ja asumisen toimintaympäristöä 

asunto-osuuskuntien tarpeellisuuden ja mahdollisuuksien kannalta. Kirjallisten aineistojen ja 

sidosryhmähaastattelujen pohjalta vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:  

(1) Mitkä tekijät rakentamisen ja asumisen toimintaympäristön muutoksessa vaikuttavat 

rakentamisen ja asumisen mallin valintaan ja mahdollisesti tekevät asunto-osuuskunnasta 

varteenotettavan mallin? 

(2) Miksi tietyt asumisen mallit ovat olleet Suomessa yleisiä? 

(3) Millaisia ovat nykyisin käytössä olevat asunto-osuuskunnat Suomessa? 

(4) Minkälaisia tarpeita ja mahdollisuuksia asunto-osuuskuntamallin hyödyntämiseen liittyy? 

Kolmannessa vaiheessa synnytetään yhteistyössä yhteistyökumppanien ja muiden 

sidosryhmien kanssa olemassa olevan tutkimustiedon ja haastattelujen pohjalta uusi 

yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli. Tähän liittyy kaksi variaatiota asunto-

osuuskunnasta: (a) asukasosuusomistajamalli esimerkiksi ryhmärakennuttamistarpeita 

ajatellen ja (b) yhdistelmä asukasosuusomistaja ja vuokranantajaosuusomistaja. Uuden mallin 

luomisessa olennainen kysymys on myös (c) kohteiden manageerauksen ja rahoituksen 

toteuttamistapa. Esimerkiksi vuokranantajaosuuksien omistaja voi toimia managerina, 

manageri voi olla erillinen tai asukasosuuden omistajat voitavat hoitaa toimen itse. Lisäksi on 

d) kartoitettava ja huomioitava lainsäädännölliset reunaehdot mallin kehittämiselle ja 

pohdittava, onko lakia tarpeellista muuttaa.  

Lisäksi hankkeen yhteydessä toteutetaan mahdollisesti ekskursio maahan (esim. Norja, 

Itävalta), jossa on positiivisia kokemuksia asunto-osuuskuntamalleista.  

4.1 Tekijät 

Hankkeen toteuttaa ja koordinoi Pellervon taloustutkimus PTT. PTT:llä projektipäällikkönä 

toimii KTT, tutkija Heidi Forsström-Tuominen. Forsström-Tuominen vastaa hankkeen vaiheiden 

suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista.  PTT:ltä hankkeessa on mukana myös KTT, 

toimitusjohtaja Iiro Jussila. Jussila osallistuu hankkeen suunnitteluun ja erityisesti hankkeen 

kolmanteen vaiheeseen. 

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat RAKLI ry, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja 

Ympäristöministeriö, Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere sekä MAL-verkosto. Erityisesti 
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hankkeen kolmannessa vaiheessa hanke edellyttää ja luo mahdollisuuksia aktiiviseen 

yhteistyöhön hankkeen osapuolten välillä.  

Pellervon taloustutkimus PTT 

KTT, tutkija Heidi Forsström-Tuominen toimii tutkijana Pellervon taloustutkimus PTT:llä sekä 

osa-aikaisesti myös Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla. Forsström-Tuominen on tutkinut 

erityisesti osuustoimintaa ja yrittäjyyttä yhteisöllisestä näkökulmasta. Hänen väitöskirjansa 

käsitteli yhteisöllisyyttä yrittäjätiimeissä. Forsström-Tuominen on erikoistunut laadullisiin 

tutkimusmenetelmiin, joiden avulla voidaan ymmärtää ajankohtaisia, uusia ja monimutkaisia 

ilmiöitä. Hän on toiminut keskeisissä rooleissa useissa kansallisissa ja kansainvälisissä 

liiketalouden ja organisaatioiden tutkimus- ja kehitysprojekteissa. Näissä projekteissa hänen 

vastuulleen on kuulunut niin projektien suunnittelu, toteutus kuin arviointikin. Lisäksi hän on 

esiintynyt lukuisissa seminaareissa ja konferensseissa ja opettanut kauppatieteiden 

opiskelijoita yliopistossa. 

KTT Iiro Jussila on paitsi Pellervon taloustutkimus PTT:n toimitusjohtaja myös osa-aikainen 

johtamisen ja organisoinnin (erityisesti osuustoimintayritysten johtaminen) professori 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppakorkeakoulussa. Jussilalla on yhteensä noin 100 

tieteellistä julkaisua. Lisäksi hän on kirjoittanut arvostettuun kansainväliseen palkintoon 

ehdolla olleen englanninkielisen akateemisen kirjan ja julkaissut liikkeenjohdon ja hallinnon 

kirjallisuutta suomeksi. Jussilan tutkimustoiminta on kohdistunut erityisesti yrittäjyyden ja 

omistajuuden erilaisiin muotoihin – mukaan lukien osuuskuntien käyttö erilaisten 

markkinoiden puutteiden korjaamiseksi ja toimintatapojen uudistamiseksi – sekä strategiseen 

johtamiseen vaihtelevissa tarkoituksissa omistetuissa yrityksissä. Jussilalla on monipuolinen 

omakohtainen kokemus erilaisten yritysten hallinnosta ja hän on myös arvostettu 

liikkeenjohdon ja hallinnon valmentaja. 

4.2 Aikataulu 

Hanke kestää viisi (5) kuukautta. Hanke alkaa sopimusten allekirjoittamisen jälkeen. 

Kesälomakauden osuessa hankkeen ajalle hankkeen lopetus on marraskuussa 2016. Hankkeen 

kolme vaihetta sijoittuvat aikataulullisesti seuraavasti: 

Vaihe 1: toukokuu 2016 (1 kk) 

Vaihe 2: kesä – elokuu 2016 (yhteensä 2 kk heinäkuu poisluettuna) 

Vaihe 3: syys – lokakuu 2016 (2 kk) 

Hankkeen vaiheet limittyvät ajallisesti jonkin verran toistensa kanssa johtuen vaiheiden 

suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen liittyvistä tekijöistä (esim. haastatteluista ja 

työpajoista sopiminen). Yhteiskehittelyn työpaja sijoittuu syyskuun kolmannelle viikolle. 

Loppuraportti valmistuu marraskuussa 2016. 
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4.3 Rahoitus 

Hankkeen kokonaisbudjetti on 56 000 euroa. Budjetti sisältää viisi (5) henkilötyökuukautta. 

Jokainen hankkeen yhteistyökumppani maksaa summasta 7000 euroa siten, että RAKLI ry:n 

koordinoima osuus on 49 000 euroa. Tutkimuksen tekoon ja mahdolliseen ekskursioon liittyvät 

PTT:n henkilökunnan matka- ja majoituskustannukset sisältyvät 2000 euroon asti. Ylimenevät 

erikseen sovitut kustannukset laskutetaan toteutuneiden mukaisesti. Hankkeen päättävä 

tiedotustilaisuus sisältyy budjettiin. Erillisbudjetit vaativina optioina ovat seminaarin 

järjestäminen aiheesta hankkeen päätyttyä ja hankkeen eri osioiden kirjoittaminen auki 

tekstimuotoon (esim. opas, vihko). Mahdollisen ekskursion kustannuksista ja matka- ja 

majoitusjärjestelyistä vastaavat osallistujat itse. Ohjelma järjestetään hankkeen puolesta.  

Hankkeen laskutus ehdotetaan tapahtuvaksi kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä 

laskutetaan hankkeen alkaessa ja toinen erä loppuraportin valmistuttua. 

4.4 Raportointi 

Hankkeen etenemisen ja tulosten raportoinnista rahoittajille ja yhteistyökumppaneille 

päätetään erikseen ohjausryhmässä. Raportointi keskittyy tutkimusprosessin etenemiseen ja 

tutkimustulosten esittelyyn ja voisi mahdollisesti tapahtua vaiheittain. Kansainvälisistä 

kokemuksista kerrottaisiin kesäkuussa, toimintaympäristökatsaus esiteltäisiin syyskuussa ja 

uusi rakentamisen ja asumisen malli marraskuussa. Raportit käydään läpi rahoittajatahoista 

kootussa ohjausryhmässä. Raportit voivat olla esimerkiksi muotoa tiivistelmä + PPT-diakooste. 

Loppuraportin muodosta päätetään erikseen ohjausryhmässä. 

5. Tulosten julkaisu ja hyödyntäminen 

Ohjausryhmässä päätetään hankkeen loppuraportin muodosta sekä muista tuotoksista ja niistä 

viestimisestä (esim. sanoma- tai ammattilehtikirjoituksin, blogikirjoituksin, videoblogissa). 

Lisäksi hankkeen päätteeksi järjestetään tiedotustilaisuus. Koska asunto-osuuskuntamallin 

tarpeellisuus ja mahdollisuudet selviävät hankkeen etenemisen ja tutkimustulosten myötä, 

päätetään tuloksista viestimisestä prosessin edetessä ja tulosten mukaisesti. Hankkeesta ja sen 

tuloksista voidaan viestiä esimerkiksi sanoma- ja ammattilehdissä tai seminaarissa. 

Työmäärältään huomattavat viestinnän muodot (esim. vihko tai kirjanen) budjetoidaan ja 

sovitaan erikseen.  

6. Ohjausryhmä 

Ohjausryhmä koostuu hankkeen rahoittajatahoista (RAKLI ry, Asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskus ARA ja Ympäristöministeriö, Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja MAL-



7 

verkosto + Pellervo-Seura). Ohjausryhmässä seurataan hankkeen edistymistä sekä 

keskustellaan hankkeen toteutuksesta, tuloksista, viestinnästä ja mahdollisista 

jatkotoimenpiteistä. Ohjausryhmän kokoontumiset noudattelevat hankkeen toteuttamisen 

aikataulua, mutta ohjausryhmä kokoontuu tarpeen mukaan. Ensimmäinen ohjausryhmä 

käsittelee ja hyväksyy tutkimussuunnitelman. Ohjausryhmän kutsuu koolle RAKLI ry. 
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