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Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen, millaista asuntokysymystä Helsingin Sanomat rakentaa 

kirjoituksissaan Helsingin seudulle. Erittelen Helsingin Sanomissa vuosina 2005–2009 esiin 

nostettuja asumiseen liittyviä ongelmia, joita käsittelen alueellisesta, sosiaalipoliittisesta ja 

taloudellisesta näkökulmasta. Näkökulmien kautta pystyn järjestelmällisesti tarkastelemaan 

asuntokysymyksen määrittelyyn osallistuvia intressitahoja ja heidän asumisen ongelmille antamia 

sisältöjä. 

 

Tutkimusaineistonani on Helsingin Sanomien asuntopolitiikkaa käsittelevät artikkelit vuosilta 

2005–2009, joita analysoin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Lähestyn aineistona käyttimiäni 

lehtikirjoituksia diskurssin käsitteen kautta, joka yhdistää asuntokysymyksestä käydyn keskustelun 

laajempiin yhteiskunnallisiin merkityksellistämisen prosesseihin. Tutkimuksen teoreettisena 

viitekehyksenä työssäni toimii konstruktionismi. 

 

Tutkimuksesta ilmenee että Helsingin seudun asuntokysymys rakentuu edelleen pääasiassa 

taloudellisten näkökulmien kautta. Sosiaalipoliittinen näkökulma ja ympäristönäkökulma ovat 

varsinkin huonoina taloudellisina aikoina alisteisia taloudellisille näkökulmille. 
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1. Asumisen ongelmat kasvavalla Helsingin seudulla 

Helsingin ja Helsingin seudun1 asumisen ongelmia on käsitelty runsaasti julkisuudessa 2000-

luvulla. Aihe on noussut otsikoihin erityisesti Helsingin seudun ykköslehdessä Helsingin 

Sanomissa, josta olemme saaneet lukea muun muassa, että ”Asuminen sen kun kallistuu” (HS, 

26.4.2010), ”Asumisen hinta on karannut köyhien ulottumattomiin” (HS, 4.4.2011), ”Asuminen on 

monelle jo liian kallista” (HS, 10.4.2011), ”Huokeita vuokra-asuntoja tarvitaan kipeästi” (HS, 

15.7.2011) ja ”Keskitulot eivät riitä keskustaan” (HS, 23.10.2011). Artikkelien raflaavat otsikot 

tiivistävät hyvin asumisen todellisuuden Helsingin seudulla ja varsinkin Helsingissä: Asumisen 

hinta on noussut yli tavallisen ihmisen kipukynnyksen. Tästä syystä asumisesta – jonka siis pitäisi 

olla jokaisen ihmisen perusoikeus, kuten Michael Harloe on todennut – on muodostunut todellinen 

päänsärky Helsingin seudulla asuville ja seudulle muuttaville ihmisille (Harloe 1995, 545–547). 

Yhtenä merkittävimpänä syynä asumisen ongelmiin on asuntopula eli asuntojen liian vähäinen 

määrä suhteessa asuntojen kysyntään, joka on nostanut sekä vuokra- että omistusasuntojen hinnat 

kohtuuttoman korkeiksi. Asuntopulaa aiheuttaa taas Helsingin ja koko Helsingin seudun jatkuva 

kasvu, jota talouden suhdanteet ovat vuoroin kiihdyttäneet ja vuoroin hidastaneet (Lönnqvist 2002, 

65–66). Kun Helsingin väkiluku vuonna 1980 oli 475 853 henkeä, vuonna 2005 väkiluku oli 

kasvanut 546 300 henkeen eli väkiluku kasvoi 15 prosentilla. Helsingin seudun väkiluku kasvoi 

samana aikana jopa 33 prosenttia 925 933 hengestä 1 228 846 henkeen. (Jaakkola & Lönnqvist 

2007.) Vuosien 2006 ja 2010 välisenä aikana Helsingin väkiluku taas kasvoi 22 400 hengellä 

(Helsinki alueittain 2011). 

 

Helsingin seudun väestökehitykseen vaikuttaa seudun hyvä työllisyystilanne sekä vilkkaana pysyvä 

maahanmuutto (Helsinki alueittain 2011; Helsingin seudun asuntoraportti 2008). Historiallisesta 

näkökulmasta tarkasteltuna Helsingin ja laajemmin pääkaupunkiseudun asuntopula vaikuttaa 

                                                 
1 Käytän tutkielmassani pääkaupunkiseutu, Helsingin seutu ja kehyskunnat käsitteitä niiden vakiintuneissa 

merkityksissään eli pääkaupunkiseudulla viittaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen muodostamaan 

kokonaisuuteen. Helsingin seutu taas käsittää pääkaupunkiseudun kuntien lisäksi Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, 

Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisen, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin. Kehyskunta-käsitteellä viittaan taas 

Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisen, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin 

muodostamaan kokonaisuuteen. Järvenpäätä, Keravaa, Mäntsälää, Nurmijärveä, Pornaista ja Tuusulaa nimitetään myös 

Kuuma-kunniksi ja Hyvinkäätä, Kirkkonummea, Sipoota ja Vihtiä Kuntaryhmä Neloseksi. 
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ikuisuusongelmalta. Suomalaiseen asuntopolitiikkaan perehtyneen Anneli Junton (2001) mukaan 

ensimmäinen asuntopula koettiin Helsingissä jo vuonna 1850 Krimin sodan aikaan, jonka jälkeen 

asuntopula on toistunut 1940-luvun lopun jälleenrakennuskaudella sekä 1980- ja 1990-luvuilla 

taloudellisten kasvukausien aikana. Asuntopula on leimannut Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 

asuvien arkea myös koko 2000-luvun, mikä on näkynyt konkreettisesti esimerkiksi muuta maata 

huomattavasti kalliimpana ja ahtaampana asumisena. Voidaankin sanoa, että asuminen Helsingissä 

ja pääkaupunkiseudulla on ollut ja on edelleen hyvin suhdanneherkkää, eikä siinä ole ikinä 

saavutettu niin sanottua tasapainoista normaalitilaa (Juntto 2001). 

 

Tutkielmassani tarkastelen, millaista asuntokysymystä Helsingin Sanomat rakentaa kirjoituksissaan 

Helsingin seudulle. Erittelen Helsingin Sanomissa vuosina 2005–2009 esiin nostettuja asumiseen 

liittyviä ongelmia, joita käsittelen alueellisesta, sosiaalipoliittisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. 

Näkökulmien kautta pystyn järjestelmällisesti tarkastelemaan asuntokysymyksen määrittelyyn 

osallistuvia intressitahoja ja heidän asumisen ongelmille antamia sisältöjä. Intressitahojen 

moninaisuus onkin ominaista tutkimusaiheelleni, joka selittyy sillä, että asumisessa, 

asuntorakentamisessa ja myös asuntopolitiikassa merkityksenantoskaala alkaa yksilön tasolta ja 

jatkuu aina yhteiskunnan ja markkinoiden tasolle asti (Juntto 1990, 22). Kun yksittäiselle ihmiselle 

asumisen ongelmia ovat tyypillisesti kallis ja ahdas asuminen, rakennusliikkeiden näkökulmasta 

ensisijainen ongelma voi olla esimerkiksi kaavoitetun maan vähäisyys. Palvelutyönantajat taas 

voivat ymmärtää asumisen ongelmat työvoimansaantikysymyksenä. Juntto (1990, 22) 

muistuttaakin, että asumisessa punoutuvat yhteen yksityisyys, perhe ja koti sekä julkinen valta, 

talous ja markkinat. Lisäksi asumiseen ja asumisen järjestämiseen vaikuttavat vallalla oleva 

ihmiskuva, ihmisten elämäntavat sekä yhteiskunnan rakenteet (Juntto 1990, 22; Saarikangas 2002, 

20–22). Näin asunnossa kohtaavat sekä yksittäisten ihmisten että yhteiskunnan käsitykset siitä, 

miten elämää tulisi elää (Saarikangas 2002, 20). Tähän yhtälöön oman lisänsä tuovat vielä 

taloudelliset toimijat omine intresseineen. 

 

Tutkimuskohteen näkökulmainen luonne tekee asumisen ongelmien tutkimisen haastavaksi, mutta 

samalla hyvin mielenkiintoiseksi. Tutkimusaiheen valintaan vaikutti myös muuttoni Tampereelta 

Helsinkiin vuonna 2007. Muutostani lähtien olen halunnut ymmärtää, miksi asuminen täällä ”Kehä 

kolmosen sisäpuolella” on niin paljon muuta maata kalliimpaa. Lisäksi kohtaan jokapäiväisessä 

arjessani asunnottomuutta, syrjäytymistä ja merkkejä segregaatiosta eli asuinalueiden eriytymisestä, 

mikä on entisestään lisännyt kiinnostustani Helsingin seudulla tapahtuvien kehityskulkujen 
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ymmärtämiseen. Oman mielenkiintoni lisäksi katson, että asuntokysymyksen rakentumisen 

tarkastelu on tärkeää siksi, että asuntokysymykselle annetut sisällöt luovat suuntaviivat myös 

ongelman ratkaisemiselle eli harjoitetulle asuntopolitiikalle. Ei siis ole yhdentekevää, miten 

Helsingin seudun asumisen ongelmista puhutaan julkisuudessa, vaan muovaamalla ongelman 

tietynlaiseksi, julkinen keskustelu suuntaa niitä keinoja, joilla ongelmaan pyritään puuttumaan. 

Ajankohtainen esimerkki tästä on Kataisen hallituksen valmistelema kuntauudistus, jossa Helsingin 

seudun 14 kunnan suunnitellaan yhdistyvän keskenään ja muiden Uudenmaan kuntien kanssa siten, 

että jäljelle jäisi kuusi kuntaa. Uudistusta perustellaan Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -

selvityksessä, jossa Uudenmaan ja erityisesti Helsingin seudun ongelmiksi nähdään muun muassa 

kuntien välinen kilpailu, kallis ja ahdas asuminen, syrjäytymisen alueellinen keskittyminen eli 

segregaatio ja yhdyskuntarakenteen hajoaminen. Kaikki nämä ongelmat nousevat esille myös 

omassa aineistossani. Lisäksi aineistossani esitetään useaan otteeseen, että asumisen ongelmien 

ratkaisemiseksi pääkaupunkiseudun kunnat pitäisi yhdistää. Nyt näyttääkin siltä, että 

kuntauudistuksella pyritään muiden tavoitteiden ohessa ratkaisemaan myös Helsingin seudun 

asumisen ongelmia. 

 

Tutkielmaa tehdessäni huomasin, että asuntopoliittisesti suuntautunutta asumisen tutkimusta on 

tehty Suomessa varsin vähän. Lisäksi tutkimus on sangen vanhaa, mikä näkyy myös viitteissäni. 

Tukeudun tutkielmassani runsaasti Anneli Junton jo vuonna 1990 julkaistun väitöskirjan2 tietoihin, 

koska se kokoaa suomalaisen asuntopolitiikan historiaa yksiin kansiin. Lisäksi Junton väitöskirjan 

julkaisemisen jälkeen asuntopolitiikasta ei ole tehty kattavaa tutkimusta Suomessa. 

Sosiaalipolitiikan yleisteoksissa asuntopolitiikasta on toki kirjoitettu, mutta tutkielman teossa 

aihepiirin yleiskuvaukset ovat täysin riittämätön tietolähde. Ajantasaisinta taustatietoa Helsingin 

seudun asumistilanteesta ja asuntopolitiikasta minulle tarjoavat Helsingin kaupungin tietokeskuksen 

tutkimusraportit, joita käytän runsaasti tutkielmani teossa. Viime aikoina asumiseen liittyviä 

kysymyksenasetteluja on sivuttu paljon myös kaupunkien kilpailukykytutkimuksen yhteydessä, ja 

nojaankin runsaasti tämän tutkimussuuntauksen piirissä tehtyihin tutkimuksiin analysoidessani 

asumisen ongelmia alueellisesta näkökulmasta. Toisaalta asumisen ongelmia, kuten 

asunnottomuutta, on tutkittu runsaasti sosiaalityön piirissä, mutta näkökulma tutkimuksissa on 

tällöin tyypillisesti yksilö- tai hoitolähtöinen. Tästä syystä en ole juuri hyödyntänyt sosiaalityön 

piirissä tehtyä asumisen tutkimusta. Junton (1990, 22) mukaan asuntopoliittisen tutkimuksen 

vähäisyys ja sen heikko teoreettinen traditio selittyvät osaltaan asuntopoliittisen kentän 
                                                 
2 Anneli Junton väitöskirjan nimi on Asuntokysymys Suomessa Topeliuksesta tulopolitiikkaan. 
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monimutkaisuudella, joka näkyy asuntopoliittisissa tutkimuksissa kartoittavana ja kuvailevana 

tutkimusotteena. Vaikka tämä lähtökohta olikin tiedossani ennen kuin ryhdyin tekemään 

tutkielmaani, yllätyin silti asuntopoliittisen tutkimuksen vähäisyydestä. 

 

Jos Suomessa asuntopoliittinen tutkimus on ollut vähäistä, myös asuntopolitiikan harjoittamisessa 

on oltu säästeliäitä. Suomessa aktiivista asuntopolitiikkaa on tyypillisesti harjoitettu kriisi- ja 

poikkeusaikoina, mutta niin sanottuina normaaliaikoina aktiivisen asuntopolitiikan harjoittamisesta 

on luovuttu. Aktiivisia asuntopoliittisia kausia Suomessa ovatkin olleet talvi- ja jatkosodan 

jälkeinen jälleenrakennuskausi sekä voimallisen kaupungistumisen ajanjakso 1960-luvulta 1970-

luvun puoliväliin, joka aikana Suomeen syntyi suuri joukko uusia asuinalueita, lähiöitä. Junton 

(1990, 369) mukaan suomalaisen asuntopolitiikan tunnusmerkkejä ovatkin olleet marginaalisuus, 

asuntopoliittisten toimenpiteiden väliaikaisuus sekä asuntokysynnän ja valtion menojen 

rajoittaminen. Asuntopolitiikan harjoittamista tarkasteltaessa historiallisesta näkökulmasta valtio 

näyttäytyykin passiivisena asuntopoliittisena toimijana. Nykyisin tyypillisiä kriisitilanteita ovat 

taloudelliset notkahdukset, jotka näkyvät selvästi asuntopolitiikan harjoittamisessa: Valtio elvyttää 

asuntopolitiikan keinoin kansantaloutta eli asuntotuotantoa tukemalla valtio pyrkii pitämään yllä 

muun muassa rakennusteollisuuden työllisyyttä ja kotimaista kulutusta. Suhdanneherkän tuotannon 

tukemisen sijaan Suomessa asuntopolitiikan harjoittamisen painopiste on nykyisellään kulutuksen 

tukemisessa eli suoraan kotitalouksille maksettavissa rahallisissa tuissa. 

 

Vaikka Suomessa valtion asuntotuotantoon kohdistama tuki onkin ollut herkkää talouden 

suhdanteille, taloudellisten syklien tasaamisen lisäksi asuntotuotannon tukemisella voidaan pyrkiä 

vaikuttamaan markkinoilla olevien asuntojen määrään, niiden kokoon, laatuun ja hintaan. 

Käytännössä tuotannon tukeminen tapahtuu esimerkiksi siten, että valtio myöntää rakennuttajille 

korkotukilainaa eli antaa tukea korkomenoihin tai takaa rakennuttajan yleisiltä luottomarkkinoilta 

ottaman lainan. Lisäksi valtio voi antaa investointitukea asuntotuotantoon. (Lujanen 2004, 103.) 

Suomessa tuotannon tukemisen toimeenpanoista vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus eli 

ARA, joka myöntää valtion tukemia lainoja rakennuttajille. Valtion tukemia vuokra-asuntoja 

kutsutaankin aravavuokra-asunnoiksi tuen myöntäjän mukaisesti. Käsittelen valtion tukemaa 

asuntotuotantoa luvussa 4.2.2. Sosiaalipoliittinen näkökulma asumisen ongelmiin, jossa analysoin 

Helsingin Sanomissa käytyä keskustelua Helsingin kaupungin suunnitelmasta alkaa rakennuttaa 

vuokra-asuntoja ilman valtion tukea. Näin rakennettuja asuntoja kutsutaan haravavuokra-asunnoiksi 

ja ne eroavat aravavuokra-asunnoista siinä, että niitä jakaessaan kaupungin ei enää tarvitsisi ottaa 
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huomioon sosiaalisia jakoperusteita. Yleisesti tuotannon tukemista perustellaan sillä, että sen avulla 

pystytään rahoittamaan hankkeita, joihin muuten ei löytyisi rahoitusta. Tällaisia taloudellisesta 

näkökulmasta huonosti kannattavia rakennushankkeita ovat esimerkiksi opiskelija-asuntojen ja 

vanhuksille suunnattujen asuntojen sekä yleisemminkin kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen 

rakentaminen. (Lujanen 2004, 109.) Asumisen tasa-arvon turvaaminen ja sitä kautta kansalaisten 

hyvinvoinnin edistäminen kuuluvatkin sosiaalipolitiikan eettisten tavoitteiden piiriin, joka usein 

ymmärretään sosiaalipolitiikan omimmaksi alueeksi (Helne 2003, 60). Tätä taustaa vasten Helsingin 

kaupungin suunnitelmat siirtyä aravavuokra-asunnoista haravavuokra-asuntoihin olisi merkittävä 

ideologinen siirtymä asuntopolitiikan harjoittamisessa. 

 

Asuntopolitiikan painopiste on siirtynyt Suomessa 1970-luvulta alkaen tuotannon tukemisesta 

kulutuksen tukemiseen. Kulutuksen tukemisella tarkoitetaan suoraan kotitalouksille suunnattua 

tukimuotoa, jolla pyritään parantamaan kotitalouksien asemaa asuntomarkkinoilla eli asumista 

tuetaan rahallisesti, jotta kotitalouksilla olisi varaa maksaa asumisestaan (Juntto 1990, 309; Lujanen 

2004, 102–103). Esimerkkejä Suomessa käytössä olevista kulutuksen tukimuodoista ovat 

asuntolainojen korkojen verovähennysoikeus ja yleinen asumistuki. Tämä asuntopolitiikan 

harjoittamisessa tapahtunut siirtymä on käytännössä merkinnyt kuluttajan aseman heikentymistä, 

koska kulutuksen tukea on vaikeampi kontrolloida kuin tuotannon tukea. Lisäksi kuluttajat ovat 

tuottajia heikommin organisoitunut ryhmä, jolloin kuluttajan aseman parantaminen 

asuntomarkkinoilla on vaikeaa. (Juntto 1990, 312.) Koska kulutuksen tukemisella pyritään 

tasaamaan ja turvaamaan kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia, kuuluu kulutuksen tukeminen 

sosiaalipolitiikan taloudellisten tavoitteiden piiriin (Helne 2003, 60). 

 

Kulutuksen tukemisen tekee ongelmalliseksi kuitenkin se, että tuki vaikuttaa asumisen ja asuntojen 

hintoihin. Asumisen rahallinen tuki nostaa asumisen hintaa todennäköisimmin silloin, kun 

asuntomarkkinoilla on paljon tuensaajia ja markkinoilla olevien asuntojen määrä on vähäinen. 

(Åhrén 2004, 194.) Pääkaupunkiseudulla tilanne on juuri kuvatun kaltainen, jolloin asumisen 

rahalliset tukimuodot3 ovat hyvin luultavasti osaltaan nostaneet asuntojen vuokria. Samoin 

asuntolainojen korkojen verovähennysoikeus nostaa myytävien asuntojen hintoja. Hyödyn tästä 

hintojen noususta saavat asuntojen omistajat, jotka voivat siirtää tuen itselleen korottamalla vuokria 

tai myytävien asuntojen hintoja (Åhrén 2004, 194). Kuluttajille suunnattujen tukien siirtyminen 

                                                 
3 Suomessa Kela maksaa kulutuksen tukea neljästä etuudesta: yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki, 

opintotuen asumislisä ja sotilasavustuksen asumisavustus. Kaikissa näissä etuuksissa saantikriteerit eroavat toisistaan. 
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hintoihin ja sitä kautta asuntojen omistajille taas heikentää tuen tavoitetta tasata ja turvata 

kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia (Åhrén 2004, 194; Juntto 1990, 265). Epätoivottua 

hintojennousua voidaan kuitenkin ehkäistä esimerkiksi vuokrasäännöstelyllä tai asettamalla katto 

hyväksyttäville asumiskustannuksille (Åhrén 2004, 194). Keinoista jälkimmäinen on käytössä 

esimerkiksi yleisessä asumistuessa ja opintotuen asumislisässä. Olen yllättynyt siitä, että Helsingin 

Sanomissa ei juurikaan käsitelty kulutuksen tukea tai kulutuksen eri tukimuotoja, vaikka niiden 

merkitys pääkaupunkiseudulla asuvien ihmisten asumisen rahoittamiseen on merkittävä. Tästä 

kertoo esimerkiksi se, että joulukuussa 2011 yhteensä 25 698 helsinkiläistä kotitaloutta sai yleistä 

asumistukea (Kelan tilastotietokanta, kirjoittajan tekemä haku). 

 

Suomalaisessa asuntopolitiikassa yhteiskunnan koheesiota ja integraatiota tukevat poliittiset 

tavoitteet ovat olleet pinnalla erityisesti 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa, jolloin syntyneen 

työväenluokan katsottiin uhkaavan yhteiskuntarauhaa, ja asuntopolitiikan ensisijaisena tehtävänä oli 

luokkavastakohtaisuuksien lieventäminen (Helne 2003, 59; Jaakkola 1994, 91). Tämän päivän 

asuntopoliittisessa keskustelussa poliittiset tavoitteet tulevat sen sijaan esiin erityisesti segregaation 

eli asuinalueiden sosiaalisen eriytymisen käsittelyn yhteydessä. Tämä näkyy myös aineistossa, jossa 

segregaatiota käsitellään kolmen eri teeman yhteydessä. Segregaatiopohdintoja esiintyy aineistossa, 

kun teemana on Helsingin seudun kuntien erilaistuminen. Tällöin laajempana viitekehyksenä on 

Helsingin seudun kuntien välinen kilpailu hyvistä veronmaksajista. Käsittelen aihetta luvussa 4.2.1. 

Alueellinen näkökulma asumisen ongelmiin. Pääasiassa segregaatiota käsitellään kuitenkin 

Helsingin koulujen erilaistumisesta ja maahanmuutosta käydyn keskustelun yhteydessä, jonka 

vuoksi aiheen käsittely painottuu lukuun 4.2.2. Sosiaalipoliittinen näkökulma asumisen ongelmiin. 

Aineistossa käsitellään myös jonkin verran Helsingissä tapahtunutta segregaatiokehitystä, joka on 

voimistunut 1990-luvulta alkaen: Hyväosaisuus on kasautunut enenevässä määrin Helsingin 

länsiosiin, kun taas huono-osaisuus on keskittynyt Pohjois- ja Itä-Helsingin lähiöihin, joissa 

sosiaalisen asuntotuotannon osuus on suuri. Oletan, että ilmiönä segregaatio ja yhteiskunnallinen 

eriarvoistumiskehitys laajemminkin tulevat myös jatkossa vaivaamaan kasvavaa Helsingin seutua, 

ja tästä syystä näen, että asuntopolitiikan poliittiset tavoitteet tulevat korostumaan entisestään 

tulevaisuudessa. 

 

Suomessa asuntopolitiikan harjoittamista ovat ohjanneet vahvasti taloudelliset tavoitteet ja 

esimerkiksi hyvinvointivaltion rakentamisen kaudella asuntopolitiikka valjastettiin tukemaan koko 

maan taloudellista kasvua (Juntto 1990, 245, 360; Laaksonen 2009, 67). Kyseistä aikaa leimasi usko 
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kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja päätöksentekokulttuuri oli korporatiivista: Julkinen hallinto 

suunnitteli yhdessä ammattiyhdistysliikkeen ja elinkeinoelämän kanssa, millä keinoilla taloudellista 

kasvua saadaan lisättyä (Juntto 1990, 260; Laaksonen 2009, 67; Sotarauta 1996, 53–54). Näin 

asuntopolitiikasta tuli yksi keino kiihdyttää talousjärjestelmän kasvua (Laaksonen 2009, 67). Tämä 

perinteinen kasvun eetos asuntopolitiikan harjoittamisen motiivina tulee esiin myös Helsingin 

Sanomissa käytävästä asuntopoliittisesta keskustelusta. Aineistossa asuntopolitiikkaa vaaditaan, 

jotta Helsingin seudun asuntopulasta johtuva työvoimapula helpottaisi. Asuntopolitiikalla pyritään 

siten korjaamaan työvoiman saantivaikeuksia alueella helpottamalla työvoiman liikkuvuutta. 

Erityisesti ollaan huolissaan niin sanottujen pienpalkka-alojen työvoiman saatavuudesta. 

Asuntopoliittisia toimenpiteitä vaaditaan, jotta turvataan Helsingin seudun ja myös koko Suomen 

kilpailukyky. Käsittelen aihetta luvussa 4.2.3. Taloudellinen näkökulma asumisen ongelmiin. 

Samassa luvussa käsittelen myös Helsingin seudun tonttipulaa, joka palautuu maamarkkinoiden 

logiikkaan, jossa normaalin markkinalogiikan lainalaisuudet eivät näytä toimivan. Keskisenä syynä 

tonttipulaan nähdään Helsingin seudun kasvusta johtuva maan hinnan raju nousu, joka vähentää 

markkinoille tulevan maan määrää. Puhutaan spekulatiivisesta arvonnoususta. Aineistosta ilmenee 

myös, että perinteisen talouden kokonaiskasvua tavoittelevan asuntopolitiikan harjoittamisen ohella 

kunnat ovat alkaneet käyttää asuntopolitiikkaa oman kuntataloutensa ylläpitämiseen. Muutoksen 

syyt juontavat juurensa 1990-luvulle, jolloin perinteistä byrokratiamallia ja suuria 

suunnittelujärjestelmiä alettiin purkaa ja valtaa, mutta myös vastuuta annettiin paikallistasolle eli 

kunnille (Sairinen ym. 1999, 199–200). Muutoksen seurauksena kaupunkien kilpailukykyyn ja 

vetovoimaisuuteen alettiin kiinnittää enenevässä määrin huomiota. Näin ovat tehneet myös 

Helsingin seudun kunnat, mutta seudun kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden sijasta jokainen kunta 

yrittää noukkia ”rusinoita pullasta” eli houkutella hyviä veronmaksajia asuntopolitiikan keinoin 

kuntaansa asumaan. Voidaankin sanoa, että asuntopolitiikasta on tullut kunnille elinkeinopolitiikan 

ohella väline kuntatalouden ylläpitämiseen. Käsittelen tätä asuntopolitiikan harjoittamisessa 

tapahtunutta muutosta luvussa 4.2.1. Alueellinen näkökulma asumisen ongelmiin. 
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2. Tutkimusasetelma 

2.1. Asuntokysymys tutkimusongelmana 

Tutkielmassani tarkastelen Helsingin seudun asumisen ongelmia eli asuntokysymystä Helsingin 

Sanomien asumisen ongelmia käsittelevien lehtiartikkelien kautta. Lehtikirjoituksia lähestyn 

diskurssin käsitteen kautta, joka yhdistää asuntokysymyksestä käydyn keskustelun laajempiin 

yhteiskunnallisiin merkityksellistämisen prosesseihin. Toisin sanoen lehtikirjoituksissa heijastuvat 

jo olemassa olevat asumisen ongelmien merkityksellistämisen tavat. Samalla niissä mahdollisesti 

rakennetaan Helsingin seudulle uudenlaista asuntokysymystä yhdistämällä asumisen ongelmat 

aikaisemmasta poikkeaviin merkitysyhteyksiin. Tästä lähtökohdasta tulkitsen Helsingin Sanomien 

osallistuvan lehtikirjoituksillaan laajempaan asumista koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Aineistonani käyttämät lehtiartikkelit ymmärrän siis olevan julkisia puheenvuoroja 

asuntokysymyksestä. Tällaisessa julkisessa määrittelyjen tekemisessä ja vaatimusten esittämisessä 

on kyse todellisuuden ideologisesta määrittelemisestä, jota Stuart Hall (1992, 166–168) kutsuu 

merkitsemisen politiikaksi. Hallin (1992, 166) mukaan määrittelyprosesseista tulee sitä tärkeämpiä, 

mitä enemmän ristiriitaisia yhteiskunnallisia etuja aihepiiriin liittyy. 

 

Asuntokysymyksen sisällön määritteleminen on selkeästi yhteiskunnallisten ja taloudellisten 

intressiristiriitojen keskiössä, koska muodostettu asuntokysymys viitoittaa suuntaa harjoitettavalle 

asuntopolitiikalle. Tämä tekee asuntokysymyksen määrittelemisen tutkimisesta myös erityisen 

mielenkiintoista. Esimerkiksi valtio, pääkaupunkiseudun kunnat, eri ammattiryhmien edustajat ja 

pääkaupunkiseudun asukkaat pyrkivät esittämään itselleen suotuisan määritelmän siitä, millaisia 

ovat asumisen ongelmat Helsingin seudulla ja miten ne tulisi ratkaista. Helsingin seudun 

asuntokysymys ei siis ole suoraa seurausta seutua vaivaavista asumisen ongelmista, vaan 

ongelmista esitetään julkisuudessa erilaisia tulkintoja, joita pääsen tarkastelemaan Helsingin 

Sanomien lehtikirjoitusten kautta. Tulkintojen tarkastelun näen tärkeäksi siitä syystä, että niiden 

kautta muodostuu Helsingin seudun asuntokysymys eli suuntaviivat toimille, joiden kautta 

asumisen ongelmia yritetään ratkaista (Haila 2001, 17–20; Hall 1992, 167; Piispa 1994). Haluan 

tarkastella asuntokysymyksen rakentumista juuri lehtikirjoitusten kautta, koska lehti 

interdiskursiivisena areenana kokoaa erilaisten toimijoiden ongelmanmäärittelyjä samaan tilaan, 

jolloin yhden aineiston kautta pystyy tavoittamaan ainakin osan asuntokysymykselle annetuista 
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erilaisista sisällöistä (Väliverronen 1996, 89). Helsingin Sanomien lehtikirjoitukset valitsin siitä 

syystä, että Helsingin Sanomat on yksi merkittävimpiä yhteiskunnallisen keskustelun areenoita 

Suomessa, jolloin lehdessä esitetyt näkemykset asumisen ongelmista noteerataan laajasti ja niiden 

vaikuttavuutta Helsingin seudun asuntokysymyksen rakentumiseen voidaan pitää huomattavana. 

 

Konstruktionismiin kiinnittyvässä yhteiskunnallisten ongelmien tarkastelussa huomion kohteeksi 

nousevat ilmiöstä esitetyt vaatimukset, jolloin keskeisiä kysymyksiä tutkimuksessa ovat muun 

muassa, mihin eturyhmiin vaatimusten esittäjät kiinnittyvät, ajavatko he omia etujaan ja ovatko 

vaatimusten esittäjät ammattilaisia vai maallikoita (Laine & Peltonen 2003, 66). Sovellan edellä 

esitettyjä kysymyksiä löyhästi omia tutkimuskysymyksiäni laatiessani, jonka lisäksi nostan kyseiset 

teemat esille analyysissäni. Luvun alussa esittämäni tutkimuskohteen muotoilen 

päätutkimuskysymykseksi, jonka jaan kolmeksi alakysymykseksi. Alakysymyksissä tarkastelen 

asumisen ongelmia Helsingin seudulla alueellisen, sosiaalipoliittisen ja taloudellisen diskurssin eli 

puhetavan kautta. Diskurssien mukaiset alakysymykset mahdollistavat tutkimuskysymyksen 

hienojakoisemman tarkastelun tarjotessaan valmiin teemoittelun analyysinteon tueksi. Näin pystyn 

järjestelmällisemmin tarkastelemaan, millaisia konkreettisia asumisen ongelmia Helsingin Sanomat 

nostaa esiin uutisoinnissaan. Nouseeko lehden uutisoinnissa esiin asuntotuotannon vähäisyys, ahdas 

asuminen, asumisen korkea hinta Helsingin seudulla vai kenties asunnottomuus. Analyysiosiossa 

tuleekin ilmi, miten erilaisia sisältöjä asuntokysymys ja sitä kautta myös asuntopolitiikka saavat eri 

diskursseissa. 

 

Alueellisen, sosiaalipoliittisen ja taloudellisen diskurssin valitsin tarkastelunäkökulmiksi siitä 

syystä, että niiden piirissä on asumisen ongelmia perinteisesti käsitelty runsaasti. Sosiaalipoliittisen 

ja taloudellisen puhetavan tarkastelun mukaan ottaminen on mielestäni perusteltua, koska juuri 

niiden kautta asuntokysymystä on perinteisesti Suomessa määritelty (Juntto 1990, 40; Laakso & 

Loikkanen 2004, 288–289). Oletan myös, että aineistostani löytyy runsaasti näihin diskursseihin 

liittyvää asumisen ongelmien merkityksellistämistä. Alueellisuutta korostavan puhetavan tarkastelu 

kohdistaa näkökulman ensisijaisesti Helsingin ja Helsingin seudun asumisen ongelmiin. Tämän 

puhetavan kautta Helsingin Sanomat rakentaa Helsingin seudun asuntokysymystä, joka samalla 

vahvistaa vaatimusta erityisistä seudulle suunnatuista asuntopoliittisista toimenpiteistä. Mikäli 

aineistossa esiintyy edellä mainituista diskursseista poikkeavia puhetapoja, käsittelen myös niitä 

analyysissäni. Seuraavalle sivulle olen vielä koonnut tutkimuskysymykseni tarkentavine 

alakysymyksineen. 
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Tutkimuskohde  Millaista asuntokysymystä Helsingin Sanomat rakentaa kirjoituksissaan 
Helsingin seudulle? 

 
Päätutkimuskysymys  Millaisia konkreettisia asumisen ongelmia Helsingin Sanomat nostaa 

esiin uutisoinnissaan? 
 
Alakysymykset Miten Helsingin Sanomat käsittelee asumisen ongelmia alueellisesta 

näkökulmasta? 
 
Miten Helsingin Sanomat käsittelee asumisen ongelmia 
sosiaalipoliittisesta näkökulmasta? 
 
Miten Helsingin Sanomat käsittelee asumisen ongelmia taloudellisesta 
näkökulmasta? 

 

Asuntokysymystä eli asumisen ongelmia voidaan tarkastella monista eri näkökulmista samoin kuin 

asuntopolitiikan tarpeellisuuttakin. Tarkastelunäkökulman muuttuessa asuntokysymyksen ja siten 

myös asuntopolitiikan sisältö muuttuu, jonka johdosta asuntokysymyksen ja asuntopolitiikan tarkka 

määritteleminen on mahdotonta. Ensimmäisen 1800-luvun lopussa rakentuneen asuntokysymyksen 

sisällössä yhdistyivät sekä nouseva työväenkysymys sekä ajalle tyypillinen sosiaalihygieeninen 

huoli terveydestä ja moraalista (Haapala 1986, 157; Ruonavaara 1988, 152; Saarikangas 2002, 49; 

Waris 1934, 9). Sen jälkeen asuntokysymyksen sisältöä ja asuntopoliittista puhetta ovat pääasiassa 

leimanneet taloudelliset sekä sosiaalipoliittiset näkökulmat (Summa 1989, 128–130). Tarkan ja 

muuttumattoman määrittelyn sijaan tarkastelenkin asuntokysymystä liikkuvana ja diskursseissa 

muotoutuvana ilmiönä. Siten liittäessään asumisen ongelmia tiettyihin asiayhteyksiin, Helsingin 

Sanomat määrittelee asuntokysymyksen sisältöä vahvistaen vanhoja tai luoden uusia 

merkitysverkostoja, joiden kautta ymmärrämme asuntokysymyksen. Toisin sanoen 

asuntokysymyksellä, kuten ei millään muullakaan asialla tai ilmiöllä ole välttämättömiä, etukäteen 

määrättyjä sisältöjä, vaan ne muodostuvat liittäessämme asioita yhteen ja vahvistaessamme 

jokapäiväisessä toiminnassamme näitä yhteyksiä (Hall 1992, 166–168; Kunelius 2003, 232–233; 

Lehtonen 2000, 20). 

 

Konstruktionistiseen ajattelutapaan sitoutuneen diskursiivisen tarkastelun lisäksi asuntopolitiikkaa 

voi tarkastella myös ekstensionaalisesti eli asuntopoliittisten tekojen kautta. Tarkastelutapa on 

hyvin yleinen hallinnossa sekä sosiaalipolitiikkaa esittelevissä oppikirjoissa, mistä syystä haluan 

esitellä sen, vaikka en ekstensionaaliseen tarkastelutapaan työssäni kiinnitykään. Tyypillisesti 

ekstensionaalisessa tarkastelussa koko sosiaalipolitiikan toimintakenttä kuvataan ja asuntopolitiikka 
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määritellään suhteessa muihin sosiaalipolitiikan osa-alueisiin. Käytännössä tämä tapahtuu 

luettelemalla sosiaalipolitiikan hallinnolliset osat, jotka tarpeen mukaan voidaan jakaa 

suppeammiksi alalohkoiksi. Näin tarkasteltuna asuntopolitiikka sijoittuu sosiaalipolitiikan 

erityislohkoihin4 terveys-, koulutus-, alue-, ympäristö-, kuluttaja-, alkoholi- ja kansainvälisen 

sosiaalipolitiikan ohella. (Raunio 1995, 56–58.) 

2.2. Tiedotusvälineet ja yhteiskunnallisen ongelman muotoutumien 

Lähden hakemaan vastauksia edellisessä luvussa esittämiini tutkimuskysymyksiin Helsingin 

Sanomien asuntopolitiikkaa käsittelevistä lehtikirjoituksista. Lehtikirjoitusten käyttämistä 

tutkimusaineistona perustelen agendatutkimuksessa5 esitetyllä näkemyksellä siitä, että 

joukkotiedotusvälineet omaavat huomattavaa valtaa nostaessaan tärkeinä pitämiään 

yhteiskunnallisia aiheita yleiseen keskusteluun ja tällä tavoin muotoilevat yhteiskunnallisen 

keskustelun suuntaviivoja toisin sanoen yhteiskunnallista päiväjärjestystä (Kunelius 2003, 142–143; 

Mustonen 2001, 67; Nieminen & Pantti 2009, 149–156; Suhonen 1994, 47–49; Väliverronen 1996, 

90). Antaessaan tietyille aiheille näkyvyyttä tiedotusvälineet edistävät niiden nousemista 

puheenaiheeksi ja laajempien ihmisjoukkojen tietoisuuteen, mikä Herbert Blumerin (1971, 301–

302) mukaan on keskeistä yhteiskunnallisen ongelman, tässä asuntokysymyksen muotoutumiselle6. 

                                                 
4 Sosiaalipolitiikka on perinteisesti jaettu kolmeen osa-alueeseen: työpolitiikkaan, sosiaaliturvapolitiikkaan ja 

sosiaalipolitiikan erityislohkoihin. Työpolitiikka on sosiaalipolitiikan osa-alueista vanhin muodostaen sosiaalipolitiikan 

perustan ennen toista maailmansotaa. Toisen maailmansodan jälkeen sosiaaliturvapolitiikka nousi sosiaalipolitiikan 

keskeiseksi toiminta-alueeksi työpolitiikan rinnalle. Sosiaalipolitiikan erityslohkot ovat sen sijaan kasvattaneet 

merkitystään 1900-luvun viimeisten vuosikymmenien aikana. (Raunio 1994, 56–57.) 
5 Tiedotusvälineiden merkitystä yhteiskunnallisen päivänjärjestyksen asettamisessa tarkasteleva Agenda Setting 

Research syntyi 1960-luvun loppupuolella, jolloin behavioristisesti suuntautunut Mass Communication Research -

perinne alkoi väistyä viestinnän sosiaalista, kulttuurillista ja yhteiskunnallista kontekstia korostavien viestintäteorioiden 

tieltä (Halonen 2006, 214; Nieminen & Pantti 2009, 152–154). Vaikka agendatutkimus luokitellaan kuuluvaksi 

yleisötutkimukseen ja siinä MCR-perinnettä edustavaan vaikutustutkimukseen, eroaa se MCR-perinteestä ratkaisevasti. 

Kun MCR-perinteessä joukkotiedotuksen vaikutukset nähdään ilmenevän suoraan ihmisten asenteissa ja 

käyttäytymisessä, agendatutkimuksessa viestinnän ymmärretään vaikuttavan hienovaraisemmin ja välillisemmin 

ihmisiin. Agendatutkimuksen mukaan uutiskynnyksen ylittäviä aiheita valikoidessaan tiedotusvälineet laittavat samalla 

asioita tärkeysjärjestykseen ja tätä kautta ne vaikuttavat ihmisten ajatteluun, mutta ne eivät määrää ihmisiä ajattelemaan, 

saati sitten toimintaan tietyllä tavalla. (Mustonen 2001, 66–67; Nieminen & Pantti 2009, 156.) 
6 Herbert Blumerin (1971, 301–306) mallissa yhteiskunnallisen ongelman muotoutumisen ensimmäinen vaihe on 

ongelman esiinnostaminen. Yhteiskunnallista näkyvyyttä saavutettuaan ongelma siirtyy esiinnostamisvaiheesta 

legitimaatiovaiheeseen. Tässä vaiheessa ongelma saavuttaa laajemman yhteiskunnallisen hyväksynnän siitä, että 
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Varsinkin esiinnostamisvaiheessa, mutta myös legitimaatiovaiheessa tiedotusvälineiden 

yhteiskunnalliselle ongelmalle antama huomio on ehdoton edellytys sille, että ongelma saa 

uskottavuutta ja sen korjaamiseksi aletaan suunnata yhteiskunnan resursseja. Esimerkiksi asumisen 

ongelmien ymmärtäminen yhteiskunnan toimenpiteitä vaativaksi vakavaksi yhteiskunnalliseksi 

kysymykseksi edellyttää, että tiedotusvälineet kiinnostuvat aihepiiristä ja nostavat sen esiin 

uutisoinnissaan. Agendatutkimuksen mukaan uutisoitavien aiheiden valinta uutisvirrasta eli 

uutisagendan muodostaminen vaikuttaa myös välillisemmin ihmisiin. Se vaikuttaa heidän 

käsityksiin siitä, mitkä asiat näyttäytyvät tärkeinä ja mitkä vähemmän tärkeinä. Tiedotusvälineiden 

asettama tärkeysjärjestys ikään kuin omaksutaan kehykseksi omalle ajattelulle, jonka kautta 

orientoidutaan maailmaan. (Kunelius 2003, 143; Nieminen & Pantti 2009, 156; Mustonen 2001, 

67.) 

 

Aiheen valinnan lisäksi tiedotusvälineet myös linjaavat, mistä näkökulmasta valitsemaansa aihetta 

käsittelevät. Näkökulman valinta eli käsiteltävän asian kehystäminen vaikuttaa ratkaisevasti siihen, 

millainen sanoma tekstistä välittyy (Hujanen 2002; Kunelius 2003, 231; Nieminen & Pantti 2009, 

97–98; Väliverronen 1996, 90–91). Esimerkiksi taloudellisesta näkökulmasta asuntokysymystä 

tarkasteltaessa kuva asumisen ongelmista piirtyy sangen erilaiseksi kuin, jos tarkastelun viitekehys 

olisi sosiaalipoliittinen tai ympäristöpoliittinen. Viime vuosina agendatutkimuksen 

kysymyksenasettelut ovatkin laajentuneet ja aihevalintojen lisäksi tutkimuksellinen kiinnostus on 

kohdistunut juuri tulkintakehysten tarkasteluun, mikä on vienyt tutkimussuuntausta lähemmäs 

konstruktionistista tutkimusperinnettä (Suhonen 1994, 49–50). Itse ymmärrän uutisten 

kehystämisen ylläpitävän ja tuottavan diskursseja eli näen uutistekstien olevan näkökulmaisia, 

ajatteluamme suuntaavia esityksiä maailmasta (Kunelius 2003, 223–225). Käsittelen diskurssin 

käsitettä sekä uutistekstien diskursiivisuutta tarkemmin luvussa 2.5. Helsingin Sanomien artikkelit 

diskursiivisina esityksinä. 

 

 
                                                                                                                                                                  

kyseessä on vakavasti otettava, julkisen vallan reagointia vaativa asiantila. Mallin kolmas vaihe on mobilisaatio eli 

toiminnallinen liikekannallepano. Mobilisaatiossa ongelman korjaamiseksi aletaan suunnata yhteiskunnan resursseja ja 

samalla ongelman sisältöä aletaan määritellä aiempaa tarkemmin. Neljännessä vaiheessa ongelman korjaamiseksi 

laaditaan toimenpideohjelma, jonka seurauksena ongelma saa virallisen määritelmän. Samalla määritellään, millä 

käytännön toimenpiteillä ongelmaa aletaan torjua ja mikä viranomaistaho toiminnasta vastaa. Viidennessä vaiheessa 

viranomaistaho toimeenpanee ohjelmaa samalla tulkiten sitä, joka usein johtaa toimenpideohjelman sisällön 

muuttumiseen. 
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Tiedotusvälineiden uutisointi ei siis heijasta objektiivisesti ulkoista todellisuutta, vaikka 

heijastavuuden idea liitetäänkin vahvasti uutisteksteihin. Osaltaan uutistekstien objektiivisuuden 

tuntu johtuu siitä, että esittämisen tapa on niissä realistinen. Kertojan osuus on häivytetty 

uutisteksteissä taka-alalle, jolloin syntyy vaikutelma, että uutistapahtumat raportoisivat itse 

itsestään. Uutistekstit ovat kuitenkin ulkoisen todellisuuden tulkittuja esityksiä eli diskursseja, 

joiden muodostumiseen vaikuttavat journalistiset konventiot, tiedotusvälineen linja sekä yksittäisen 

toimittajan henkilökohtainen arvomaailma. (Hujanen 2002; Kunelius 2003, 226–230; Nieminen & 

Pantti 2009, 96–99; Salovaara-Moring 2004, 93.) Agendatutkimuksen piirissä joukkotiedotuksen 

voimaa on kuvattu osoittavan sormen metaforalla: Tiedotusvälineet suuntaavat ihmisten katseen ja 

mielenkiinnon valitsemiinsa yhteiskunnassa vallitseviin asiantiloihin ja tätä kautta ne kykenevät 

muokkaamaan yhteiskunnallista päiväjärjestystä. (Nieminen & Pantti 2009, 156, Suhonen 1994, 

47–48.) Katson edellä esitetyn näkemyksen hyvin osuvaksi, mutta ”osoittavan sormen” lisäksi 

joukkotiedotusvälineillä on myös merkittävä asema luoda vaikutusvaltaisia esityksiä todellisuudesta 

eli luoda diskursseja. 

2.3. Helsingin Sanomien asema suomalaisessa viestintäkentässä 

Helsingin Sanomat on merkittävä toimija suomalaisessa viestintäkentässä. Kohdistettaessa 

tarkastelu vain sanomalehtikenttään, lehden erityisasema tulee esiin verrattaessa toisiinsa viiden 

Suomen suurimman seitsemänä päivänä viikossa ilmestyvän päivälehden levikeitä vuodelta 2008 

(Kuva 1.). Tuolloin Helsingin Sanomien levikki oli 412 421 kappaletta, sunnuntainumeron levikin 

noustessa 468 505 kappaleeseen. Helsingin Sanomien levikki oli siis yli puolet suurempi kuin 

Aamulehden ja Turun Sanomien, jotka ovat levikiltään Suomen toiseksi ja kolmanneksi suurimmat 

seitsemänä päivänä viikossa ilmestyvät päivälehdet. Kaikkien sanomalehtien levikeitä 

tarkasteltaessa toiseksi suurimman sanomalehden paikkaa piti vuonna 2008 Ilta-Sanomat 161 615 

kappaleen levikillään ja kolmanneksi sijoittui Aamulehti. (Levikintarkastus Oy; Sanomalehtien 

Liitto.) Levikin mukaan tarkasteltuna Helsingin Sanomat onkin ylivoimaisesti suurin sanomalehti 

Suomessa (Ylä-Anttila 2010, 155–156). 
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Kuva 1. Viiden suurimman seitsemänä päivänä viikossa ilmestyvän päivälehden levikit vuonna 
2008 (Sanomalehtien liitto). 
 

Levikin lisäksi Helsingin Sanomat erottuu muista suomalaisista sanomalehdistä sekä 

toimintaresurssiensa että institutionaalisen asemansa puolesta (Suhonen 1994, 71; Ylä-Anttila 2010, 

155–156). Helsingin Sanomien taloudellinen menestys on mahdollistanut runsaan 

toimitushenkilöstön sekä kotimaassa että ulkomailla, joka takaa tehokkaan tiedonhankinnan sekä 

suuren tekstivolyymin. Lehden vahvasta taloudellisesta asemasta kertoo myös se, että Helsingin 

Sanomat kuuluu vuonna 1990 yritysfuusiossa luotuun pohjoismaiden suurimpaan mediataloon 

SanomaWSOY:öön. (Ainamo 2005, 213–216; Ojala & Uskali 2005, 140; Suhonen 1994, 71.) 

Lehden institutionaalista asemaa puolestaan luonnehtii se, että sitä seurataan ja sen uutisointia 

kommentoidaan laajalti maan muissa medioissa. Helsingin Sanomat toimii siten sekä 

informaatiolähteenä että laajemmin ammatillisena viitekehyksenä joukkotiedotuksen parissa 

työskenteleville. (Suhonen 1994, 71; Ylä-Anttila 2010, 156.) Toimittajien keskuudessa Helsingin 

Sanomat nähdäänkin yhtenä niistä julkaisukanavista, jonka kautta merkittävien tekstien on 

mahdollisuus saavuttaa yhteiskunnallista ja poliittista vaikuttavuutta (Hujanen 2005; Ylä-Anttila 

2010, 156). Anu Koivunen ja Mikko Lehtonen (2005) määrittelevätkin Helsingin Sanomat 

kuuluvaksi sellaisten viestinten joukkoon, joilla on aktiivinen mielipiteenmuokkaajan rooli 

yhteiskunnassa. Helsingin Sanomille samoin kuin esimerkiksi TV1:lle, YLE Radio 1:lle, Suomen 

Kuvalehdelle tai Parnassolle on ominaista yleisön informatiivinen puhuttelun tapa, ja areena 

tarjoaakin tilan julkiselle järkeilylle ja tulkintakehysten luonnille. Tällaiset informatiiviset ja 

virallista puhetta tuottavat viestimet luovat Koivusen ja Lehtosen mukaan valtiollista, taloudellista 

tai vaikkapa tieteellistä eliittijulkisuutta. Edellä esitetyn perusteella Helsingin Sanomien voidaan 

katsoa olevan merkittävässä asemassa yhteiskunnallisen keskustelun suuntaviivoja määriteltäessä, 

joka osaltaan puoltaa lehden kirjoitusten käyttöä Helsingin seudun asuntokysymystä ja 
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asuntopolitiikka tarkasteltaessa (Hujanen 2005; Koivunen & Lehtonen 2005; Suhonen 1994, 70–71; 

Ylä-Anttila 2010, 155–156). 

 

Vaikka Helsingin Sanomia voidaan pitää Suomen ainoana valtakunnallisena päivälehtenä, on se 

myös selvästi alueellinen lehti keskittyessään uutisoinnissaan Helsingin seudun ja erityisesti 

Helsingin asioihin. Helsingin Sanomien lukijakunta onkin painottunut vahvasti Helsingin seudulle, 

vaikka sillä on varsin vakaa kakkoslehden asema myös seudun ulkopuolella (Salovaara-Moring 

2004, 81; Suhonen 1994, 71). Uutisoinnissaan Helsingin Sanomat nostaa voimakkaasti esiin 

Helsingin ja koko Helsingin seudun asioita, jota varten lehdessä on oma Kaupunki-osionsa. Tässä 

lehden osiossa asuntopoliittinen kirjoittelu olikin runsasta vuosina 2005–2009, ja aineistossani 

olevista 112 lehtiartikkelista 71 on julkaistu juuri Kaupunki-osiossa. Lisäksi Helsingin Sanomien 

näkökulma uutisoimiinsa asioihin on Helsinki-keskeinen, josta hyvänä esimerkkinä Lääkelaitoksen 

alueellistamista ja sen seurauksia käsittelevät hyvinkin kriittiset kirjoitukset. Myös asumisen 

ongelmista kirjoittaessaan lehti on nostanut julkisuuteen sellaisia erityiskysymyksiä, jotka 

koskettavat pääasiassa vain Helsinkiä ja Helsingin seutua. Esimerkkinä tällaisesta asuinalueiden ja 

koulujen eriytyminen segregaation seurauksena. Osaltaan oman alueen näkökulman korostaminen 

selittyy Jaana Hujasen (1997) mukaan sillä, että alueen ja alueella toimivan lehden etua on hyvin 

vaikea erottaa toisistaan alueellisten ja taloudellisten intressien ollessa monesti yhteenkietoutuneita. 

Alueellisuus ja oman alueen asioiden uutisointi ei ole vain Helsingin Sanomien ominaispiirre, vaan 

se on luonnehtinut suomalaista sanomalehtikenttää jo 1950-luvulta lähtien, jolloin lehdet alkoivat 

korostaa alueellisuutta poliittisuuden kustannuksella (Hujanen 1997; Hujanen 2002; Salovaara-

Moring 2004, 80–81). Suomessa lehdistön rooli ”oman alueen” näkökulmien esiinnostajana elää 

siis vahvana. Tämän piirteen on nähty seuraavan sitä triviaalia tosiasiaa, että lehtien toimittaminen 

ja kuluttaminen ovat paikallista toimintaa. Muutamaa kansainvälistä lehteä lukuun ottamatta 

lehdistö toimii tietyllä maantieteellisellä alueella, jonka historiaa, kulttuuria ja taloudellisia 

olosuhteita on vaikea ohittaa toimituksellista työtä tehtäessä. (Salovaara-Moring 2004, 31, 93.) 
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2.4. Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineistonani käytän Helsingin Sanomien asuntopolitiikkaa käsitteleviä artikkeleja vuosilta 

2005–2009. Tarkasteluajanjakson rajaan edellä mainittuihin vuosiin kahdesta syystä. Ensiksi haluan 

tarkastella Helsingin seudun asuntokysymystä juuri taloudellisen nousukauden viimeisinä vuosina7, 

koska perinteisesti asumisen ongelmat ovat kärjistyneet pääkaupunkiseudulla ja varsinkin 

Helsingissä juuri taloudellisten nousukausien aikana (Juntto 2001; Laakso & Loikkanen 2004, 288). 

Käytännössä ongelman on muodostanut asuntojen kysynnän ja tarjonnan välinen epäsuhta, joka 

Helsingissä on johtanut usein juuri talouden korkeasuhdanteissa todelliseen asuntopulaan. 

Asuntojen vähäisestä määrästä johtuen asumiskustannukset ovat Helsingissä kohonneet 

huomattavasti muuta maata korkeammiksi, joka 2000-luvulla on ollut osaltaan vauhdittamassa 

muuttoliikettä Helsinkiä ympäröiviin kehyskuntiin. Edellä kuvattu kehityskulku ei kuitenkaan ole 

poikkeuksellinen, vaan jo 1850-luvulta lähtien Helsinkiä on vaivannut toistuva asuntopula, joka on 

tyypillisesti liittynyt joko sotaan tai kasvun ja rakennemuutoksen vuosiin (Juntto 2001). 

 

Talouden syklit näkyvät selvästi myös asuntopoliittisissa toimissa, josta esimerkkinä on valtion 

asuntotuotantoon kohdistama tuki (Kuva 2.). Kuten seuraavalla sivulla olevasta kuvasta voi havaita, 

valtion tuki asuntotuotannolle on vaihdellut suurestikin eri vuosina. Perinteisesti asuntotuotantoa on 

tuettu valtion toimesta silloin, kun markkinarahoitteinen asuntotuotanto on ”yskinyt”, toisin sanoen 

taloudellisissa laskusuhdanteissa, mutta tuesta on luovuttu vapaarahoitteisten asuntomarkkinoiden 

elvyttyä. (Juntto 2001; Laakso & Loikkanen 2004, 292–293; Lujanen 2004, 106–107.) Koska 

talouden syklit näyttäisivät vaikuttavan voimakkaasti asumisen todellisuuteen Helsingin seudulla ja 

erityisesti Helsingissä, rajaan aineistoni kattamaan vuodet 2005–2009, jolloin pääsen 

tarkastelemaan asuntopoliittista uutisointia sekä talouden nousu- että laskusuhdanteessa. Samalla 

voin tarkastella, näkyykö talouden taantuma Helsingin Sanomien asumisen ongelmia käsittelevässä 

uutisoinnissa. Toiseksi viiden vuoden tarkastelujaksolla haluan varmistaa, että saan kerättyä 

itselleni kyllin suuren aineiston voidakseni sen pohjalta luotettavasti vastata esittämiini 

tutkimuskysymyksiin. Pyrin siihen, että aineiston kautta asuntopolitiikasta piirtyvä kuva tulee 

olemaan monipuolinen, eikä jokin yksittäinen asuntopolitiikkaan liittyvä tapahtuma nouse 

                                                 
7 Koko 2000-luvun alun kestäneen taloudellisen nousukauden voi katsoa päättyneen syksyllä 2008 niin sanottuun 

finanssikriisiin, jonka seurauksena maailmantalous kääntyi laskuun. Karkeasti tarkasteltuna aineistostani 3,5 vuotta 

sijoittuu talouden nousukaudelle, 1,5 vuotta talouden laskukaudelle. 
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korostetusti esille, joka olisi voinut muodostua ongelmaksi, jos aineisto olisi kerätty lyhyemmältä 

tarkastelujaksolta. Toisin sanoen viiden vuoden aineistolla haluan välttää aineistollisen vääristymän. 
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Kuva 2. Valtion tukemat uusien asuntojen rakennushankkeet Suomessa prosentteina kaikista 
rakennushankkeista (Lujanen 2004, 106). 
 

Aineistoni käsittää 112 artikkelia, joista 21 artikkelia on julkaistu vuonna 2005, 20 artikkelia 

vuonna 2006, 37 artikkelia vuonna 2007, 18 artikkelia vuonna 2008 ja 16 artikkelia vuonna 2009. 

Tutkimusaineistoni hankin Helsingin Sanomien sähköisestä arkistosta, jossa artikkeleita on 

mahdollista hakea hakusanan, ilmestymisvuoden sekä lehden osion mukaan. Aineiston hankinnassa 

käytin katkaistua asuntopol*-hakusanaa ja haut suoritin ilmestymisvuoden sekä osion mukaan 

luokiteltuina. Aineistoa hakiessani lähdin siitä Jari Eskolan ja Juha Suorannan (2000, 18) 

esittämästä näkemyksestä, että laadullisessa tutkimuksessa aineiston laatu suhteessa 

tutkimuskysymyksiin on tärkeämpi tieteellisyyden kriteeri kuin aineiston määrä. Tämän 

näkemyksen pohjalta kävin läpi hakukoneen esiin nostaman 131 artikkelin aineistomassan ja 

totesin, että 19 artikkelin sisältö ei vastannut tutkimuskysymyksiini lainkaan. Aineistosta 

karsimissani artikkeleissa asuntopolitiikka-sana kyllä mainittiin, mutta muuten artikkelit käsittelivät 

aivan muita teemoja kuin asumista ja asumisen ongelmia. Tällä tavalla lopulliseksi aineiston kooksi 

tuli 112 artikkelia. 

 

Aineistoni artikkelit on julkaistu Helsingin Sanomien Pääkirjoitus- ja Kaupunki-osioissa. 

Varsinaisten pääkirjoitusten lisäksi otin mukaan aineistooni myös Pääkirjoitus-osiossa Vieraskynä-

palstalla julkaistut asuntopolitiikkaa käsittelevät kirjoitukset. Rajasin aineistoni käsittämään 

Pääkirjoitus ja Kaupunki-osiot, koska lehteä vuosikausia lukeneena tiesin näissä osioissa usein 
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käsiteltävän asumiseen ja asumisen ongelmiin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi Pääkirjoitus- ja 

Kaupunki-osiot keskittyvät pääasiassa Helsingin ja Helsingin seudun asioiden uutisointiin, jonka 

johdosta näissä lehden osioissa julkaistut artikkelit vastaavat sisällöltään parhaiten 

tutkimuskysymyksiini. Koska aineistorajaus perustui arkitietoon, tein myös Kotimaa-, Ulkomaat- ja 

Talous-osioihin haun, jotta varmistuisin arkitietoni paikkansapitävyydestä. Sain tulokseksi, että 

viiden vuoden tarkastelujakson aikana Kotimaa-osiossa asuntopol*-hakusanaan vastaavia 

artikkeleja oli yhteensä 36 kappaletta ja Ulkomaat-osiossa yhteensä 8 kappaletta. Yllättävä tulos on 

se, että Talous-osiossa asuntopol*-hakusanaan vastaavia artikkeleja oli vain neljä kappaletta. Koska 

asuntopolitiikkaan liittyy vahvoja taloudellisia intressejä, olisin odottanut asuntopoliittisen 

uutisoinnin olevan runsaampaa Talous-osiossa. Kotimaa-osiossa asumisen ongelmia käsitteleviä 

artikkeleja oli julkaistu olettamaani enemmän. En kuitenkaan ottanut niitä osaksi aineistoani, koska 

lukiessani ne läpi, huomasin, että niiden sisältö noudatteli Pääkirjoitus- ja Kaupunki-osioissa 

julkaistujen artikkelien sisältöä. Lisäksi katson, että 112 artikkelin aineisto on niin suuri, että 

esittäessäni aineistolle tutkimuskysymyksiä, vastaukset alkavat jossakin vaiheessa toistaa jo esille 

tullutta (Eskola & Suoranta 2001, 62–63). Mikäli kokoamani aineisto osoittautuu analyysivaiheessa 

liian suppeaksi eikä aineisto kylläänny, voin lisätä helposti aineistoni määrää esimerkiksi juuri 

Kotimaa-osion artikkeleilla. Alla olevaan taulukkoon olen koonnut aineistonani käyttämät artikkelit 

ilmestymisvuoden ja lehden osioin mukaan luokiteltuina. 

 

Taulukko 1. Aineisto ilmestymisvuoden ja lehden osion mukaan luokiteltuina 

 2005 2006 2007 2008 2009 YHT. 

PÄÄKIRJOITUS 7 7 13 5 9 41 

KAUPUNKI 14 13 24 13 7 71 

YHT. 21 20 37 18 16 112 

 

Vuosien 2005 ja 2009 välisenä aikana Helsingin Sanomien asuntopoliittinen kirjoittelu on selvästi 

vilkkainta vuonna 2007, jolloin asuntopolitiikkaa käsitteleviä artikkeleja ilmestyi yhteensä 37 

kappaletta. Tämä ajankohta osuu myös talouden nousukauden huippuun, jolloin asuntojen kysynnän 

ja tarjonnan epäsuhta on perinteisesti ollut suurinta. Myös vuosina 2005 ja 2006 asuntopoliittinen 

kirjoittelu on vilkasta. Huippuvuoden 2007 jälkeen asuntopoliittinen kirjoittelu hieman vähenee ja 

vuonna 2008 asuntopolitiikkaa käsittelevien artikkelien määrä on 18 ja vuonna 2009 se laskee 16 

kappaleeseen. Lehden osioista eniten asuntopoliittista kirjoittelua sisältää Kaupunki-osio, jossa 

kirjoitusten määrä nousee 71 kappaleeseen. Pääkirjoitus-osion aiheeksi asuntopolitiikka yltää viiden 
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vuoden aikana jopa 41 kertaa, minkä voi tulkita kannanotoksi aihepiirin tärkeydestä. Pääkirjoitus-

osiossa julkaistujen kirjoitusten osuus onkin tarkastelujaksolla toiseksi suurin, mutta painoarvoltaan 

pidän tämän osion kirjoituksia merkittävimpänä aineistonani. Tämä painotus johtuu siitä, että 

pääkirjoituksissa lehdet voivat nostaa keskusteluun tärkeiksi katsomiaan yhteiskunnallisia aiheita ja 

ottaa niihin kantaa, toisin sanoen lehti saa pääkirjoituksissaan ”tunnustaa väriä”. Sen sijaan lehden 

muissa osioissa pyritään pitäytymään neutraalissa asioiden uutisoinnissa ja käsittelyssä, vaikka 

uutisaiheiden valinnat ja niiden käsittelynäkökulmat kertovat myös lehden linjasta ja arvostuksista, 

tosin pääkirjoituksia piilotetummin. 

2.5. Helsingin Sanomien artikkelit diskursiivisina esityksinä 

Lähestyn Helsingin Sanomista hankkimaani artikkeliaineistoa diskursiivisina esityksinä 

todellisuudesta eli katson, että asumisen ongelmia käsitellessään Helsingin Sanomat esittää ne 

tietystä näkökulmasta rakentaen samalla Helsingin seudun asuntokysymystä, joka muodostaa 

suuntaviivat asuntopoliittisille toimille. Diskurssit voidaan määritellä tilannesidonnaisiksi 

kielenkäyttötavoiksi, joissa representoidaan eli esitetään ympärillämme olevaa todellisuutta tietystä 

näkökulmasta. Diskursiivisuuden ajatus pohjaa semiotiikassa8 esitetylle näkemykselle, että asiat ja 

ilmiöt eivät itsessään sisällä merkityksiä, vaan ne saavat sisältönsä vasta historia- ja 

kulttuurisidonnaisissa merkityksellistämisprosessissa (Fiske 1993, 68–69; Kunelius 2003, 233; 

Lehtonen 2000, 67, 69). Käytännössä tämä tarkoittaa, että ilmiö liitetään toistuvasti joko tietoisesti 

tai tiedostamatta tiettyyn asiayhteyteen, jolloin esitetty tulkinta vahvistuu peittäen samalla 

vaihtoehtoisia tulkinnantapoja (Kunelius 2003, 232–233; Väliverronen 1996, 90–91). Esimerkiksi 

asunnottomuutta käsiteltäessä ilmiö liitetään toistuvasti yksilön elämänhallinnan ongelmiin, 

erityisesti alkoholismiin, jolloin ymmärryksemme asunnottomuudesta alkaa muotoutua tämän 

asunnottomuusdiskurssin mukaiseksi ohittaen muista kuin elämänhallinnan ongelmista johtuvat 

asunnottomuuden syyt (vrt. Jokinen & Juhila 1999, 65–66). Samalla herkistymme huomaamaan 

juuri kyseessä olevan diskurssin mukaisen asunnottomuuden, ja näin tehdessämme uusinnamme 

diskurssia eli pidämme sitä niin sanotusti elossa. 

 

                                                 
8 Semiotiikassa eli merkkijärjestelmien tutkimuksessa tarkastellaan merkkien ja merkkijärjestelmien ominaisuuksia sekä 

niiden tuottamista ja käyttämistä. Semiotiikassa ja diskurssien tutkimisessa yhteistä on, että molemmissa tarkastellaan 

merkitysten rakentumista. Semiotiikassa tarkastelu rajautuu ensisijaisesti tekstin sisälle, kun taas diskurssi käsitteenä 

johdattaa tarkastelun tekstien ulkopuolelle, jolloin kiinnostus kohdistuu muun muassa kielenkäytön seurauksien 

tarkasteluun. (Fiske 1993, 61–62; Jokinen 1999, 48–49.) 
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Jotkut näkökulmaiset ajatus- ja toimintatapamme ovat muodostuneet aikojen saatossa sellaisiksi 

itsestäänselvyyksiksi, että niiden diskursiivinen luonne on hämärtynyt (Laine & Peltonen 2003, 73). 

Käyttämämme Eurooppa-keskeinen karttaprojektio on useasti käytetty esimerkki tällaisesta 

itsestään selvänä pitämästämme diskurssista. Kyseinen Mercatorin karttaprojektio kuvaa alueiden 

muodot tarkasti, mutta se vääristää niiden mittasuhteita niin, että pohjoinen pallonpuolisko näyttää 

kartassa todellista kokoaan suuremmalta. Karttaprojektioita on käytetty eurooppalaisissa kouluissa 

opetuskarttana, josta johtuen Mercatorin projektio edustaa useimmille eurooppalaisille ”oikeaa” 

kuvallista esitystä maailmasta, ja harvoin havahdumme huomaamaan, että kyseessä on tekijöidensä 

eli eurooppalaisten merenkulkijoiden maailmankuvaan perustuva karttaesitys. (Kunelius 2003, 223–

225; Massey 2008, 97–99.) Kartoistamme samoin kuin käyttämistämme kielellisistä diskursseista 

voi lukea niitä käyttävien ihmisten arvostuksista, ajattelutavoista, historiasta ja valta-asetelmista – 

ne ovat ikään kuin maailmankuvamme peili (Massey 2008, 80–82, 86–96). 

 

Diskurssit eivät kuitenkaan esiinny selkeinä ja yhdenmukaisina kokonaisuuksina, vaan ne 

muodostavat vaihtoehtoisia, kilpailevia tulkintoja todellisuudesta, jotka hierarkisoituvat eli asettuvat 

arvojärjestykseen. Hegemoniseksi diskurssiksi kutsutaan kielenkäyttö- ja ajattelutapaa, joka on 

selvästi muita vahvempi eli diskurssin kannattajakunta on joko hyvin laaja, vaikutusvaltainen tai 

molempia. (Laine & Peltonen 2003, 72.) Diskursiivinen järjestys ei kuitenkaan ole muuttumaton ja 

aika ajoin hallitseva, hegemoninen diskurssi haastetaan ja se korvautuu toisenlaisella 

todellisuuskäsityksellä. Diskursiivisen järjestyksen ohella myöskään diskurssit eivät ole 

muuttumattomia, ikuisia esityksiä todellisuudesta, kuten jo asuntokysymyksen eri aikoina saamat 

sisällöt osoittavat. (Jukarainen 2001, 26–27.) Samasta asiantilasta esitetään uusia tulkintoja ja se 

liitetään uusiin asiayhteyksiin, jonka johdosta diskurssin sisältö alkaa hitaasti muuttua. 

Tiedotusvälineet toimivat tärkeänä määrittelyjen tekemisen ja myös määrittelykamppailujen 

näyttämönä ja niissä eri tahot voivat esittää julkisesti oman tulkintansa esimerkiksi asumisen 

ongelmista. Stuart Hall (1992, 181) nimeää tiedotusvälineiden tarjoaman julkisen tilan areenaksi, 

joka viittaa siihen, että tiedotusvälineet toimivat muun muassa yhteiskunnallisten ongelmien 

määrittelykenttänä, jossa erilaiset todellisuudentulkinnat eli diskurssin kilpailevat keskenään. 

Todellisuuden määrittelykilpailussa kysymykset vallasta ovat keskeisesti läsnä: Kenellä on valta 

määritellä asuntokysymyksen sisältö ja miten valta jakautuu keskusteluun osallistuvien toimijoiden 

välillä? Ketkä ylipäänsä pääsevät osallistumaan keskusteluun? Tutkimuksellisen kiinnostukseni 

kohdistuessa Helsingin Sanomien asumisen ongelmia käsitteleviin kirjoituksiin ja niissä 
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muodostuvaan kokonaiskuvaan Helsingin seudun asuntokysymyksestä, keskityn seuraavassa 

tarkastelemaan tiedotusvälineiden diskursiivista vallankäyttöä. 

 

Tiedotusvälineiden valtaa tutkineen Risto Kuneliuksen (2003, 225) mukaan tiedotusvälineet 

toimivat yhteiskunnassa ideologisena koneistona, jotka tuottavat uusia ja ylläpitävät jo olemassa 

olevia diskursseja samalla kutsuen meitä jakamaan esitetty todellisuudentulkinta. Tehdessään 

määrittelyitä maailmasta – luodessaan yhtäläisyyksiä ja eroja – tiedotusvälineet tuottavat meille 

samalla materiaalia identiteettimme rakentamista varten (Koivunen & Lehtonen 2005; Kunelius 

2003, 186, 225). Esimerkiksi kuvaukset asunnottomuudesta luovat mieliimme kuvan 

asunnottomasta henkilöstä. Samoin kuvaukset suomalaisuudesta luovat mielikuvan siitä, millainen 

on suomalainen. Näiden usein erontekojen kautta tapahtuvien määrittelyjen mukaisesti sijoitamme 

itsemme tiettyihin ihmisluokkiin tai -ryhmiin. Tiedotusvälineiden välillä on kuitenkin suuria eroja 

siinä, millaisia asioita ne uutisoivat ja miten esittäminen tapahtuu. Toisin sanoen eri tiedotusvälineet 

puhuttelevat meitä hyvin eri tavoilla ja näin tehdessään ne tarjoavat meille erilaisia 

subjektiviteetteja samaistumistamme varten (Koivunen & Lehtonen 2005). Edellä esitetty ajatus 

tulee ymmärrettäväksi, kun verrataan esimerkiksi Helsingin Sanomien ja Hymyn sisältöä ja tapaa 

puhutella yleisöään. Siinä missä Helsingin Sanomien sisältö on kuivakka ja puhuttelun tapa tiukan 

asiallinen, Hymyn keskittyy sensaatiohakuiseen uutisointiin. Leikkisästi eron voisi tiivistää siten, 

että Helsingin Sanomien teititellessä aamiaispöydässä lukijaansa, Hymy reilusti sinuttelee ja toimii 

myös pirtissä kätevänä kärpäslätkänä. Vaikka lehdet eroavat asian ja tyylin perusteella suuresti 

toisistaan, molemmat niistä toimivat suhteessa siihen diskursiiviseen materiaaliin, joka on 

keskuudessamme. 

 

Kuitenkin Helsingin Sanomien kuten muidenkin niin sanotun vakavasti otettavan tiedonvälityksen 

välittämää materiaalia on luonnehdittu diskurssien diskurssiksi, joka viittaa siihen tosiasiaan, että 

niissä julkaistut uutiset toistavat usein yhteiskunnassa vallassa olevien tahojen diskursseja. 

Puhutaan myös institutionalisoiduista tietolähteistä tai ensisijaisista määrittelijöistä (primary 

definers), joita tyypillisesti ovat erilaiset viranomaistahot, tiedeyhteisön jäsenet tai poliittiset 

toimijat (Kunelius 2003, 229–230; Väliverronen 1996, 93). Sen sijaan niin sanotuilla tavallisilla 

kansalaisilla on hyvin rajattu pääsy esittää näkemyksiään julkisuudessa ja usein heidän roolikseen 

jääkin uutisten kommentoiminen ja niihin reagoiminen. Myös aineistona käyttämissäni artikkeleissa 

asiantuntijana asuntokysymystä määrittelevät henkilöt erottuivat selkeästi niistä, jotka 

kommentoivat aihepiiriä niin sanotussa tavallisen kansalaisen roolissa. Pääkirjoitus-osiossa 
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asumisen ongelmista pääsevät esittämään määrittelyjään vain erilaiset asiantuntijat, joiden joukossa 

on muun muassa lukuisia tutkijoita ja virkamiehiä. Kommentoivat puheenvuorot ovat pääasiassa 

lehden toimittajien asumisen ongelmista esittämiä mielipiteitä. Niin sanottujen tavallisten 

kansalaisen rooliksi jää olla esimerkkitapauksia, joiden kautta asumisen ongelmia käsitellään. Näin 

ollen varsinkaan institutionalisoituneita ja yhteiskunnassa arvossa pidettyjä julkaisufoorumeita ei 

voi pitää demokraattisina julkisuusareenoina, vaan niihin pääsevät esittämään ajatuksiaan vain 

”harvat ja valitut”. (Fairclough 2002, 69–70; Kunelius 2003, 229; Väliverronen 1996, 92–94.) 

3. Asuntokysymys yhteiskunnallisena ongelmana 

Yhteiskunnassa esiintyvät ongelmat ovat kiinnostaneet tutkijoita kautta aikojen ja varsinkin 

yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen piirissä erilaisista ongelmista on tehty runsaasti tutkimusta. 

Muun muassa köyhyyttä, mielenterveyden häiriöitä, kaupungeissa esiintyvää levottomuutta ja 

syrjäytymistä, nuorisorikollisuutta, huumeiden käyttöä, ympäristön saastumista ja naisiin 

kohdistuvaa väkivaltaa on kaikkia tutkittu yhteiskunnallisten ongelmien näkökulmasta. 

Ensivaikutelman perusteella moni varmasti toteaisi, että edellä mainitut asiantilat ovat 

yhteiskunnallisia ongelmia, ja siten on varsin luonnollista, että niitä sellaisina tutkitaan. Tarkemmin 

asiaa tarkasteltaessa voidaan huomata, että yhteiskunnalliset ongelmat ovat valikoituneet 

tutkimuskohteeksi sangen epäjohdonmukaisesti ja tähän valikoitumiseen liittyy vahvasti 

normatiivinen elementti (Piirainen 1993, 33). Normatiivisella elementillä viitataan siihen tosiasiaan, 

että yhteiskunnallisten ongelmien tutkimus palvelee hyvin usein joko suoraan tai epäsuorasti 

hallintoa eli tahoa, jolla on merkittävästi valtaa määritellä yhteiskunnallisesti toivottavana pidettäviä 

kehityssuuntia (Piirainen 1993, 18–22; Raunio 1995, 289–290). 

 

Ongelmien valikoitumisen epäjohdonmukaisuus tulee erityisen selvästi ilmi tarkasteltaessa kahta 

ajallemme tyypillistä yhteiskunnallista ongelmaa: naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja ympäristön 

saastumista. Suomessa naisiin kohdistuvan väkivallan voidaan katsoa tulleen määritellyksi 

yhteiskunnalliseksi ongelmaksi vasta 1970-luvulta alkaen, vaikka kyseisiä väkivallantekoja on 

esiintynyt tätä ajankohtaa aiemminkin (Simpura 1991, 12–13). Muutos ei siten kohdistu ilmiöön 

itseensä vaan siihen, miten ilmiöön suhtaudutaan yhteiskunnassa. Samoin ympäristön saastuminen 

on alettu nähdä merkittävänä yhteiskunnallisena ongelmana vasta 1960–1970-lukujen vaihteesta 

alkaen. Kuitenkin konkreettisia todisteita ympäristön saastumisesta oli ollut saatavissa jo paljon tätä 

ajankohtaa aikaisemmin. (Haila 2001, 27.) Liikettä voi tapahtua myös toiseen suuntaan ja monet 
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ilmiöt, jotka ennen ovat mielletty yhteiskunnallisiksi ongelmiksi, eivät välttämättä enää määrity 

sellaisiksi (Blumer 1971, 299; Jokinen, Juhila & Pösö 1996, 82). 

 

Miten yhteiskunnallisia ongelmia olisi järkevää lähestyä, kun jo yhteiskunnallisina ongelmina 

pitämämme ilmiöt näyttävät olevan enemmän tai vähemmän liikkeessä. Tähän kysymykseen on 

ongelmantutkimuksen piirissä vastattu monta kertaa ja usein yhteiskunnallisille ongelmille annetut 

määritelmät ovat poikenneet toisistaan merkittävästi. Poikkeavan käytöksen tutkimuksen näkyvän 

edustajan Robert Mertonin (1971, 799) mukaan yhteiskunnallinen ongelma syntyy, kun 

yhteiskunnassa hyväksyttävänä pidettävän elintason ja toteutuneen elintason välillä on huomattava 

epäsuhta. On myös esitetty, että yhteiskunnalliset ongelmat ovat sellaisia olosuhteita, jotka 

aiheuttavat ihmisille kärsimyksiä ja jotka tästä syystä olisi korjattava (Ronnby 1986, 14). 

Olosuhteiden sijaan yhteiskunnallisia ongelmia voidaan tarkastella myös määrittelyprosessin kautta. 

Tästä näkökulmasta yhteiskunnalliset ongelmat nähdään seurauksena ihmisten tekemistä epäkohtia 

koskevista väitteistä, joihin vaaditaan muutosta (Spector & Kitsuse 2001, 75). Jos tämä 

muutosvaatimus saa vastakaikua muissa ihmisissä ja asiantilaa ryhdytään korjaamaan, vahvistuu 

samalla tulkinta, että kyseessä on ongelma (Juhila 1999, 167). 

 

Tutkielmassani kiinnityn edellä esittämääni yhteiskunnallisten ongelmien konstruktionistiseen 

ymmärtämistapaan. Näen siis Helsingin Sanomissa asumisen ongelmista esitettyjen määrittelyjen 

olevan osa laajaa merkityksellistämisen prosessia, jossa erilaiset yhteiskunnalliset tahot esittävät 

näkemyksiä Helsingin seudun asumisen ongelmista. Näiden julkisesti esitettyjen 

ongelmanmäärittelyjen kautta muodostuu yhteiskunnallinen ongelma nimeltä asuntokysymys, jota 

pyritään ratkaisemaan harjoittamalla asuntopolitiikkaa. Ennen kuin paneudun tarkemmin 

konstruktionismiin, esittelen lyhyesti neljä tutkimustraditiota, joiden piirissä yhteiskunnallisia 

ongelmia on myös tutkittu. Tutkimustraditioiden esittelyllä haluan tuoda esille, miten monin eri 

tavoin yhteiskunnallinen ongelma voidaan määritellä ja miten tämä määrittely on sidoksissa 

tutkimuksen näkökulman ja menetelmien valintaan (Piirainen 1993, 34). 

3.1. Erilaisia tapoja ymmärtää yhteiskunnallinen ongelma 

Yhteiskunnallisten ongelmien tarkastelulla on pitkä historia ja yhteiskuntatieteissä, erityisesti 

sosiologian alalla, erilaisia ongelmia onkin tutkittu ahkerasti. Näkemykset yhteiskunnassa 

ilmenevien ongelmien syistä ovat kuitenkin vaihdelleet suuresti. Lisäksi itse yhteiskunnallisen 

ongelman käsite on saanut hyvin erilaisia määritelmiä. Seuraavassa esittelen neljä 
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yhteiskunnallisten ongelmien tarkastelutapaa, joiden piirissä on tehty runsaasti tutkimusta. 

Disintegraatioteoriaksi nimetty suuntaus paikantaa yhteiskunnassa tapahtuneet suuret, rakenteelliset 

muutokset syyksi yhteiskunnallisiin ongelmiin ja nämä muutokset aikaansaavat sosiaalisten 

sääntöjen ja normien pettämisen aiheuttaen esimerkiksi rikollisuutta. Tällaisia yhteiskunnan 

tasapainoa horjuttavia muutoksia voivat olla esimerkiksi siirtolaisuus tai kaupungistuminen. 

Taustaolettamuksena disintegraatioteoriassa on, että yhteiskunta on tasapainossa oleva kokonaisuus, 

dynaaminen järjestelmä. Muutos järjestelmän yhdessä osassa aikaansaa epäjärjestystä muodostaen 

samalla yhteiskunnallisia ongelmia. (Piirainen 1993, 34–35.) Maantieteen piirissä tällaista 

lähestymistapaa on sovellettu Chicagon koulukunnan piirissä, ja esimerkiksi Ernest Burgess, 

Roderick McKenzie ja Robert Ezra Park ovat sijoittaneet sosiaaliset ongelmat alueille, joissa 

esiintyy eniten rakenteellisia muutoksia. Tämän alueen he ovat nimenneet muutosvyöhykkeeksi 

(zone in transition). (Piirainen 1993, 35; Savage, Warde & Ward 2003, 9–11.) Chicagon 

koulukunnan näkemyksen mukaan esimerkiksi kaupunkialueiden muotoutuminen tapahtuu 

luonnollisessa prosessissa, ja tähän näkemykseen kiinnittyessään he ohittavat poliittisen ohjauksen 

merkityksen erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden, kuten esimerkiksi segregaation 

muodostumisessa (Häussermann & Haila 2005, 46–47). 

 

Arvokonfliktiteoria hylkää keinotekoisena ja vahvasti ideologisena disintegraatioteorian 

näkemyksen yhteiskunnasta tasapainoisena järjestelmänä. Sen sijaan arvokonfliktiteoria alleviivaa, 

että konfliktit ovat ymmärrettävä ja normaali osa ihmisten ja siten myös yhteiskuntien toimintaa. 

Arvokonfliktiteorian mukaan ongelma syntyy, kun jokin asiantila on ristiriidassa yhteiskunnassa 

määrittelyvaltaa omaavan ryhmän arvojen kanssa. Tämä asiantila tuodaan julkisuuteen ja sen 

muuttamiseksi vaaditaan julkisen vallan toimenpiteitä. Itse ongelman ymmärretään muodostuvan 

kahdesta osasta: objektiivisesta asiantilasta, jolle annetaan subjektiivisia määrittelyitä. Kuitenkin 

perussyy ongelmien syntymiselle nähdään kilpailutilanteessa kahden tai useamman 

yhteiskunnallisen ryhmän välillä, jonka seurauksena jokin asiantila tulee määritellyksi 

yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Tästä seuraa, että tutkimuksen kohteeksi valikoituvat ne 

tapahtumaketjut, joiden kautta jokin asiantila määrittyy ongelmaksi sen sijaan, että tutkittaisiin 

objektiivista asiantilaa. (Piirainen 1993, 36–38.) 

 

Poikkeavan käyttäytymisen tutkimus taas korostaa, että ongelmallista käyttäytymistä voidaan pitää 

luonnollisena ja yksilön näkökulmasta jopa rationaalisena yhteiskunnassa, jossa kulttuuriset 

päämäärät ja mahdollisuudet niiden saavuttamiseen ovat yksilön kannalta suuressa ristiriidassa. 
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Esimerkiksi rikollisuutta voidaan pitää ymmärrettävänä yhteiskunnassa, jossa menestystä 

korostetaan päämääränä, mutta jossa mahdollisuudet menestyksen saavuttamiseen hyväksyttävillä 

keinoilla on alempien yhteiskuntaluokkien jäsenille tavattoman vaikeaa. (Piirainen 1993, 38–41.) 

Tässä tarkastelutavassa yhteiskunnallisten ongelmien syitä lähdetään etsimään yksilötason 

käyttäytymisvalinnoista ja niiden ehdoista, toisin kun esimerkiksi disintegraatioteoriassa, jossa 

ongelmien syyt nähdään järjestelmätason muutoksista johtuviksi. Interaktionistisesti 

suuntautuneessa tutkimuksessa sen sijaan ollaan kiinnostuneita niistä arkisista 

vuorovaikutusprosesseista, joissa yksilö tai ryhmä leimautuu poikkeavaksi. Tämän näkökulman 

mukaan yhteiskunnallisten ongelmien taustalta löytyy kehityskulku, jossa yhteisö stigmatisoi sen 

sääntöjä rikkoneen jäsenen. Tämä leimaaminen voi ajan kuluessa ajaa sääntöjä rikkoneen 

omaksumaan itselleen poikkeavan identiteetin, kuten esimerkiksi huumeidenkäyttäjän tai rikollisen 

identiteetin. Koska interaktionismin näkökulma yhteiskunnallisiin ongelmiin on yksilötasolla ja 

erityisesti sääntöjen, niiden rikkomisen ja rikkomisesta aiheutuneen rangaistuksen välisessä 

prosessissa, nousee tutkimuksen keskiöön ennen kaikkea se, miten nämä säännöt ovat 

muotoutuneet. (Piirainen 1993, 41–44.) Viimeaikaista yhteiskunnallisten ongelmien tutkimusta 

tarkasteltaessa voidaan huomata, että selitysmallit ovat painottaneet ongelmien synnyn selittäjänä 

biologiaa ja esimerkiksi alkoholismin sekä väkivaltaisuuden syitä onkin enenevässä määrin etsitty 

hormonitoiminnasta tai geeneistä. 

 

Kuten edellä olevasta käy ilmi, yhteiskunnallinen ongelma voidaan ymmärtää sangen eri tavoin. 

Samalla tästä määrittelyjen moninaisuudesta seuraa, että eri tutkimussuuntaukset etsivät syytä 

yhteiskunnallisiin ongelmiin eri paikoista, joka heijastuu myös tutkimusmenetelmien valintaan. 

Esimerkiksi disintegraatioteoriassa yhteiskunnallisten ongelmien esiintyminen selitetään 

muutoksilla rakenteissa, joka suuntaa tutkijan tarkastelemaan tätä järjestelmässä tapahtunutta 

”virhettä” kliinisen etäältä ja samalla tasapainon palauttavaa korjauskeinoa etsien. Sen sijaan 

poikkeavan käyttäytymisen tutkimus kiinnittää rakenteiden tarkastelun sijaan huomionsa yksilön 

valintoihin yrittäen ymmärtää niiden tekemisen ehtoja. Rakenteissa tapahtuvien muutosten tai 

yksilön valintojen ja niiden ehtojen tarkastelun sijasta arvokonfliktiteoria sekä interaktionismi 

suuntaavat kiinnostuksensa ongelmia synnyttäviin prosesseihin. Vaikka arvokonfliktiteoriassa ja 

interaktionismissa yhteiskunnallisten ongelmien nähdään syntyvän viimekädessä eri syistä, 

molemmissa hyväksytään näkemys, että ihmisten tekemät määrittelyt vaikuttavat keskeisesti siihen, 

millaiseksi ongelma muodostuu, ja tästä näkökulmasta arvokonfliktiteoria ja interaktionismi tulevat 

hyvin lähelle konstruktionistisesti suuntautunutta tutkimusta. Samalla nämä kaikki kolme edellä 
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mainittua ongelmien ymmärtämisen tapaa kiinnittyvät subjektivistiseen ongelmien ymmärtämisen 

traditioon ja eroavat tässä disintegraatioteoriasta ja poikkeavan käytöksen tutkimuksen traditiosta, 

jotka tarkastelevat tutkimuskohdettaan objektivistisesti9. Tiivistetysti edellä esittelemissäni 

tutkimussuuntauksissa esillä on rakenteiden näkökulma, yksilön näkökulma sekä 

määrittelyprosessin näkökulma ongelman syntymiseen. 

3.2. Konstruktionismi tutkimuksellisena lähtökohtana 

Tutkielmassani tarkastelen Helsingin seudun asuntokysymyksen muotoutumista Helsingin 

Sanomien kirjoituksissa konstruktionistisesta näkökulmasta. Sitoutuminen konstruktionismiin 

tarkoittaa tiivistetysti sitä, että ymmärrän asuntokysymyksen muodostuneen ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa kommunikaation välityksellä (esim. Burr 2003, 4–5). Tällä väitteelläni en 

kuitenkaan kiistä sitä tosiasiaa, että asuntokysymyksellä on fyysinen perusta. En siis väitä, että 

asuntojen vähäinen määrä, asumisen ahtaus tai kalleus eivät olisi todellisia ongelmia. Nämä 

asiantilat eivät kuitenkaan muutu asuntokysymykseksi ilman, että ihmiset tulkitsevat ja antavat 

merkityksiä ympäristölleen, tässä määrittele asuntojen vähäistä määrää ongelmaksi ja esitä 

asuntopoliittisia vaatimuksia kyseisen epäkohdan korjaamiseksi. Meitä ympäröivä fyysinen 

todellisuus ei siis itsessään sisällä merkityksiä, vaan ihmiset merkityksellistävät todellisuutta 

kielessä. Toisin sanoen pääsemme käsiksi todellisuuteen vain kielen kautta ja tämä kielen kautta 

välittynyt todellisuus näyttäytyy meille jokapäiväisessä elämässämme itsestään selvästi totena. 

(Häkli 1999, 133–134; Lehtonen 2000, 30; Saaristo & Jokinen 2005, 101–102.) 

 

Merkityksellistämisen väline eli kieli ei kuitenkaan kuvaa maailmaa neutraalisti, vaan kieleen ovat 

tallentuneina esimerkiksi asenteet, uskomukset ja historialliset tilanteet, jotka omaksumme samalla, 

kun opimme kielen. Samalla myös suuntaudumme maailmaan näiden kielessä omaksuttujen 

näkemysten mukaisesti. Käsityksemme maailmasta on siten ikään kuin sementoituneena kielellisiin 

järjestelmiin ja tämä kielen kautta toimiva järjestelmä välittää näkemyksemme maailmasta 

seuraavalle sukupolvelle jäsentäen samalla sitä heille valmiiksi. (Häkli 1999, 133–134; Lehtonen 

2000, 31; Jokinen 1999, 39; Saaristo & Jokinen 2005, 101–102.) Arkiajattelussamme suhtaudumme 

tähän kulttuurin värittämään ja kielen välittämään kuvaukseen todellisuudesta, kuin se olisi itsestään 

                                                 
9 Ongelmien syntymisen objektivistisessa traditiossa ongelmat johdetaan olemassa olevista olosuhdetiedoista. Sen 

sijaan subjektivistisessa traditiossa kiinnitetään huomioita niihin prosesseihin, joiden seurauksena ymmärrämme 

ongelman jollakin tavalla. (Hakkarainen 1998, 195–196.) Luvussa 3.3. palaan tarkemmin tähän erotteluun. 
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selvästi totta, emmekä jää pohtimaan sanojen ja sanontojen välittämiä merkityksiä. Tämän voi 

helposti todeta pohtimalla, miksi Suomessa Itämerta kutsutaan Itämereksi, vaikka sen paremminkin 

pitäisi olla Länsimeri tai Etelämeri. Luultavasti harva on sanaa käyttäessään edes havainnut tämän 

ristiriidan, mutta pysähtyessä hetkeksi pohtimaan asiaa, nimi saa luontevan selvityksen historiasta. 

Sen sijaan konstruktionismissa tämä kielen ominaispiirre tunnistetaan ja tyypillisesti 

konstruktionistista lähestymistapaa onkin sovellettu tutkittaessa jonkin arkiajattelussa itsestään 

selvänä pidetyn luokan, ryhmän, tai jäsennyksen muodostumista ja pyrkimällä näyttämään sen 

aikaan ja paikkaan sidottu luonne. (Burr 2003, 2–5; Häkli 1999, 137.) Kriittistä suhtautumista 

itsestään selvinä pidettyjä asiantiloja kohtaan pidetäänkin konstruktionistisen tutkimuksen yhtenä 

tunnuspiirteenä (Burr 2003, 2–5; Hacking 2009, 20–21). 

 

Lähemmin tarkasteltuna sanat, mutta myös kuvat, musiikki ja liike, ovat symboleja eli ne viittaavat 

johonkin itsensä ulkopuolella olevaan muodostaen objektivoituja rakenteita, joiden tulkintaa 

säätelee sääntöjärjestelmä. Symbolit ja sääntöjärjestelmät muodostavat yhdessä symbolisen 

järjestelmän, esimerkiksi kielijärjestelmän. (Fornäs 1998, 180, 183–184.) Symboliset järjestelmät 

eivät ole luonteeltaan pysyviä, vaan sekä symbolit että niiden käyttöä säätelevät säännöt muuttuvat 

ajan myötä (Fornäs 1998, 180; Jokinen 1999, 39). Arja Jokinen (1999, 39) kuvaa tätä liikettä 

kahteen eri suuntaan kulkevan kehityskulun kautta. Merkitysten vakiinnuttamisen suunta 

mahdollistaa ihmisille kanssakäymisen toisten ihmisten kanssa, ja voimme olettaa muiden, ainakin 

samaan kulttuuriin kuuluvien, ymmärtävän käyttämäämme kieltä. Symbolisen järjestelmän muutos 

on käynnissä, kun merkitysten rajat alkavat hämärtyä, merkitykset moninaistuvat, ne muuttuvat tai 

syntyy aivan uusia tapoja ymmärtää jokin asia. Symbolisten järjestelmien muuttumista tapahtuu 

koko ajan, mutta erityisesti sitä tapahtuu suurien yhteiskunnallisten muutosprosessien yhteydessä. 

Esimerkiksi voi nostaa Suomessa 1960–1970-luvuilla tapahtuneen kiihtyneen kaupungistumisen, 

joka synnytti uusia käsitteitä samalla luoden uusia tapoja lähestyä kaupungistumiseen liitettyjä 

ilmiöitä. Saimme lisätä symboliseen kudelmaamme käsitteet lähiö, vapaa-ajan ongelmat ja jengit. 

(Jokinen 1999, 40.) 

 

Myös asuntokysymyksen muodostuminen ajoittuu merkittävien yhteiskunnallisten 

muutoskehitysten yhteyteen: teollistumiseen ja sitä seuranneeseen kaupungistumiseen. Näiden 

prosessien seurauksena asumiseen ja erityisesti kaupunkiasumiseen alettiin kiinnittää enenevässä 

määrin huomiota. Asuminen alettiin merkityksellistää uudella tavalla ja 1800-luvun lopulle 

tultaessa oli asumiseen alettu liittää enenevässä määrin sekä fyysiseen että moraaliseen puhtauteen 
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liittyviä merkityksiä. Puhuttiin asumisen sosiaalihygieniasta. (Saarikangas 2002, 43–44, 49.) 

Nykyisin asumisesta ja sen ongelmista ei enää puhuta sosiaalihygienian hengessä, vaan asuminen ja 

sen ongelmat muotoutuvat esimerkiksi kaupunkien kilpailukyvyn ja segregaation käsitteiden kautta. 

Myös työvoiman liikkuvuuteen liittyvät kysymyksenasettelut vaikuttavat nykyisin voimakkaasti 

asuntokysymyksen muotoutumiseen. (Lönnqvist 2002, 70–73; Niska 2002, 83–85; Kortteinen & 

Vaattovaara 2003, 348–350.) Määrittelyt tehdäänkin aina tietyssä ajassa ja paikassa ja siten ne ovat 

suhteellisia eli kulttuurisesti ja historiallisesti erityisiä. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että 

käyttämämme käsitteet ja kategoriat ovat tiiviisti sidoksissa siihen aikaan ja kulttuuriin, jossa ne 

ovat muodostuneet ja jossa niitä käytetään. (Burr 2003, 3–4.) Esimerkiksi tänä päivänä huonoina tai 

ala-arvoisina pitämämme asumisolosuhteet eivät todellakaan olisi olleet sellaisia 1800-luvun lopun 

Suomessa – luultavasti päinvastoin. Samoin voimme ihmetellä, miten pienen kerrostaloasunnon on 

voinut 1900-luvun alun Helsingissä jakaa monta eri perhekuntaa, kun nykyisin sama asunto 

ymmärretään soveliaaksi korkeintaan kahdelle henkilölle. Käsityksemme hyvästä ja normaalista 

sekä toisaalta huonosta ja epänormaalista asumisesta onkin muodostunut suhteessa olemassa oleviin 

asumisen mahdollisuuksiin ja yleisemmin yhteiskunnassa vallitseviin käsityksiin esimerkiksi 

yksityisyydestä ja luokka-aseman merkityksestä (Markkola 1999, 30–31). 

 

Perusta konstruktionistiselle ajattelulle luotiin 1960-luvulla, jolloin Peter Berger ja Thomas 

Luckmann julkaisivat teoksensa The Social Construction of Reality (1966). Teoksessaan he toivat 

esiin kielen keskeisen aseman sille, miten jäsennämme maailmaa ja mitä pidämme totena. Lukuisin 

esimerkein he selvittävät, miten ihmiset kieltä käyttäessään itse asiassa ylläpitävät ja luovat 

jäsennyksiä todellisuudesta. Kieli siten muokkaa ja luo todellisuutta eikä objektiivisesti kuvaa sitä, 

kuten tapaamme ajatella. (Berger & Luckmann 1994.) Bergerin ja Luckmanin Todellisuuden 

sosiaalinen rakentuminen -teosta voidaan pitää perustavanlaatuisena tiedonsosiologisena 

tutkielmana. Sen on nähty syntyneen vastareaktiona 1960-luvulla vallalla olleelle 

rakennefunktionalistiselle tarkastelutavalle, joka korosti yhteiskunnan rakenteellisten tekijöiden 

vaikutusta yksilön toimintaan. (Aittola & Raskila 1994, 215.) Tällaisesta rakenteita painottavasta 

näkökulmasta erinomaisena esimerkkinä on disintegraatioteoria ja sen piirissä tehdyt tutkimukset. 

Konstruktionismi sen sijaan painottaa ihmisten (kielellistä) toimintaa ja tämän toiminnan 

jatkuvuutta. Näkökulma alkoi yleistyä 1970–1980-luvuilla, mihin vaikutti merkittävästi 
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kulttuuriseksi käänteeksi nimetty muutoskehitys yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen piirissä10. 

Vaikka Bergerin ja Luckmanin teoksella on ollut merkittävä vaikutus konstruktionismin 

muotoutumiselle, ei konstruktionismia kuitenkaan voida pitää kovinkaan yhtenäisenä 

metodologisena koulukuntana ja tutkimussuuntauksen sisällä on esitetty toisistaan hyvinkin 

poikkeavia näkemyksiä jopa keskeisistä tietämiseen liittyvistä kysymyksistä. Siten konstruktionismi 

on ehkä parempi ymmärtää eräänlaiseksi kieltä ja vuorovaikutusta korostavaksi ”tieteelliseksi 

sanastoksi” kuin selvärajaiseksi metodologiseksi koulukunnaksi (Saaristo & Jokinen 2005, 105). 

 

Hajanaisen tutkimussuuntauksen jäsentämisen helpottamiseksi esittelen seuraavassa erään 

konstruktionismin sisäisen jakolinjan, jota pidän periaatteellisesti merkittävänä. Risto Heiskala 

(2000, 122–124) on nimennyt tämän konstruktionismikiistaksi, ja se koskee kielen ja kielen 

ulkopuolisen maailman suhdetta toisiinsa. Kiistan ääripäissä ovat kaksi näkemystä olevasta: 

episteeminen ja ontologinen konstruktionismi. Episteemiseen konstruktionismiin sitoutuneet tutkijat 

kieltäytyvät ottamasta kantaa kielen ulkopuolisen maailman olemassaoloon (Juhila 1999, 162, 168). 

Tämä näkemys tulee lähelle tiukaksi konstruktionismiksi tai äärimmäiseksi kulttuuriseksi 

konstruktionismiksi kutsuttua tutkimussuuntausta, jossa kulttuurin ulkopuolisille tekijöille ei anneta 

minkäänlaista asemaa todellisuutta koskevien luokitusjärjestelmien synnyssä. Tutkimustradition on 

nähty nojaavan erityisesti Malcolm Spectorin ja John I. Kitsusen lähtökohtiin, joissa 

tutkimuksellinen huomio kiinnitetään erityisesti ongelman määrittelyprosessiin: toimijoiden 

esittämiin tulkintoihin ongelmista, toimenpidevaatimuksiin ja niiden vastineisiin. (Heiskala 2000, 

122–124; Jokinen & Juhila 1996, 93.) Tämä näkökulma suuntaa siten tutkijan kiinnostuksen toisia 

kielellisiä esityksiä kohti (Juhila 1999, 163). 

 

Sen sijaan ontologinen konstruktionismi esittää, että tutkimuskohdetta ei voida jäännöksettä 

palauttaa kieleen, vaikka kieli ja sen välittämät merkitykset ovatkin ensisijainen tutkimuskohde. 

                                                 

10 Kulttuurinen käänne merkitsi kolmea suhteellisen samanaikaisesti tapahtunutta muutosta yhteiskuntatieteellisen 

tutkimuksen suunnassa. Ensinnäkin yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen piirissä alettiin enenevässä määrin tutkia 

kulttuuria eli niitä merkitysverkkoja, joiden kautta ihmiset jäsentävät todellisuutta. Tämän lisäksi yhteiskuntatieteisiin 

alettiin lainata perinteisesti kulttuuritieteissä käytettyjä näkökulmia ja menetelmiä. Kolmas muutos koski 

yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kohdetta. Varsinkin länsimaisissa yhteiskunnissa kulttuurin merkitys alkoi kasvaa, 

josta kertoo esimerkiksi median ja erilaisten symbolien aseman korostunut vaikutus muun muassa ihmisten 

kulutustottumuksiin. (Saaristo & Jokinen 2005, 105–106; Sulkunen 1998, 27.) 
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Kulttuurin katsotaan siten heijastavan jotain todempaa todellisuuden ulottuvuutta, joka on olemassa 

jo ennen kulttuurisia esityksiä niistä. (Heiskala 2000, 122–123; Juhila 1999, 162.) Tähän 

näkemykseen kiinnittyvää tutkimuksellista lähestymistapaa kutsutaan kontekstuaaliseksi 

konstruktionismiksi, ja siinä tutkijan tehtäväksi ymmärretään paitsi tutkia, miten kielellisessä 

kanssakäymisessä rakennetaan merkityksiä, myös suhteuttaa niitä esimerkiksi ruumiillisuuteen, 

yhteiskunnallisiin rakenteisiin tai kokemuksiin. Tämä näkemys sovellettuna yhteiskunnallisten 

ongelmien tarkasteluun painottaa, että ongelmia ei voida jäännöksettä palauttaa puheissa tai 

teksteissä rakennettuihin tulkintoihin, vaan on pyrittävä tarkastelemaan myös ongelmista tehtyjen 

määrittelyjen todenperäisyyttä, sillä tulkinnallisuudesta huolimatta ongelmat ovat myös todellisia. 

Tutkija voi muun muassa tarkastella tilastollisesti, onko ongelmasta julkisuudessa esitetty tulkinta 

ja ongelman todellinen laajuus yhtäpitävä, vai onko ongelma esitetty suurempana kuin se onkaan. 

Esimerkiksi taloudellista valtaa omaavat ryhmät voivat määritellä yhteiskunnallisten ongelmien 

sisältöä tavalla, joka ei vastaa todellisia olosuhteita. Samoin media voi nostaa jonkin ongelman 

julkisuuteen suurempana, kuin olisi perusteltua. (Juhila 1999, 162–163,  168.) 

 

Itse näen tiukan konstruktionismin mukaisen tutkimusotteen hyvin arvokkaaksi tavaksi tuottaa 

tietoa, koska merkityksien sekä niiden muotoutumisen prosessit vaikuttavat keskeisesti siihen, 

miten ymmärrämme ja tulkitsemme ympärillämme olevia asioita ja ilmiöitä. Samalla kun tunnustan 

määrittelyprosessien tutkimisen tärkeyden, katson myös, että kontekstuaalisen konstruktionismin 

mukaisella tutkimuksella on ehdottomasti paikkansa. Tämän näkökulman merkitys korostuu 

tarkasteltaessa jotain yhteiskunnassa vallitsevaa ongelmaa, jolloin todellisten olosuhteiden 

ohittaminen voi joissain tapauksissa olla jopa eettisesti arveluttavaa (vrt. Jokinen & Juhila 1996, 

93). Esimerkiksi asunnottomuus on asunnottomuutta ja siitä seuraa todellisia kärsimyksiä ihmisille 

huolimatta siitä, että olemme eri aikoina määritelleet asunnottomuuden eri tavoilla (esim. Jokinen & 

Juhila 1996, 82). Kuitenkin kontekstuaalisen konstruktionismin lähtökohdista ongelmia 

tarkastelevan tutkijan tulisi tiedostaa, että sosiaalisten ongelmien kategoriat eivät ole valmiita ja 

pysyviä, vaan ne ovat muodostuneet yhteiskunnallisissa merkityksenantoprosesseissa. 

 

Vaikka tässä tutkielmassani tarkastelen asuntokysymyksen muodostumista tiukan 

konstruktionismin näkökulmasta, pidän yhtä lailla tärkeänä, että asumiseen liittyviä kysymyksiä 

tarkastellaan myös kontekstuaalisen konstruktionismin näkökulmasta. Näen tämän tärkeäksi muun 

muassa siitä syystä, että tieto ja sosiaalinen toiminta kietoutuvat yhteen. Maailmasta tuotetut 

kuvaukset eivät ole vain tulkintoja todellisuudesta, vaan ne samalla ohjaavat tiettyihin 
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toimenpiteisiin, joiden seuraukset ovat eri asemissa oleville ihmisille hyvin erilaisia. (Burr 2003, 5; 

Haila 2001, 18–20). Jos yhteiskunnallisten ongelmien tutkimus painottuu tarkastelemaan pääasiassa 

ongelmien muodostumisen prosessia, vaarana on, että yhteiskunnan resursseja kohdistetaan 

ongelmiin, jotka saavat merkittävästi näkyvyyttä, mutta koskevat sangen pientä ihmisryhmää. 

Samalla monet heikossa asemassa olevat ihmiset jäävät ongelmiensa kanssa yksin, koska he eivät 

syystä tai toisesta pysty esittämään ongelmiaan vakuuttavasti julkisuudessa. Kontekstuaalisen 

konstruktionismin arvo voidaankin nähdä olevan siinä, että se testaa yhteiskunnassa tärkeinä 

pidettyjen ongelmien ja ihmisten todellisten olosuhteiden välistä yhteyttä. Tätä kautta tiukka ja 

kontekstuaalinen konstruktionismi voidaan nähdä toisiaan täydentävinä tiedon tuottamisen 

muotoina. 

3.3. Konstruktionistinen näkökulma yhteiskunnallisiin ongelmiin 

Yhteiskunnallisten ongelmien tutkimuksessa on konstruktionistista näkökulmaa sovellettu ahkerasti 

ja hyvinkin erilaisia yhteiskunnassa esiintyviä ongelmia, kuten esimerkiksi alkoholismia ja 

ympäristöongelmia, on tarkasteltu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa muodostuneina (esim. 

Piispa 1994; Laine & Peltonen 2003). Konstruktionismissa keskeisenä tekijänä yhteiskunnallisen 

ongelman muodostumisessa nähdään se, miten jokin asiantila yhteiskunnassa tulkitaan ja 

määritellään, eli ajatellaanko asiantilan olevan ongelma (Hakkarainen 1999, 195–196). Siten 

yhteiskunnalliset ongelmat voidaan ymmärtää olevan sellaisia asiantiloja, josta ollaan huolestuneita 

ja jonka ratkaisemisen tarpeesta ollaan tietoisia. Tästä syystä ongelmia voidaan perustellusti pitää 

”yhteiskunnallisina kategorioina”. (Haila & Levins 1992, 294.) Edellisen perustella ymmärrän 

asuntokysymyksen syntyvän yhteiskunnallisessa merkityksenantoprosessissa, jossa fyysiselle 

ympäristölle annetaan yhteiskunnallisissa keskusteluissa merkityksiä ja tämän 

merkityksenantoprosessin lopputuloksena syntyy yhteiskunnallinen ongelma nimeltä 

asuntokysymys. Asuntokysymyksessä ei siten suoraan heijastu fyysinen maailma tietyssä ajassa ja 

paikassa, vaan olosuhteille annetaan tulkintoja, joiden kautta asuntokysymys muodostuu. Näitä 

tulkintoja rakennetaan päivittäin muun muassa tiedotusvälineissä. Asuntokysymyksen 

rakentumisesta kertoo esimerkiksi se, että vaikka ensimmäisen asuntokysymyksen muotoutumisen 

aikoihin kaupunkien asumistaso oli maaseudun asumistasoa selvästi parempi, asuntokysymyksessä 

keskityttiin silti kaupunkiasumisen ongelmiin (Juntto 1990, 70–71, 73). Asuntokysymys on siten 

konstruktio, joka saa eri aikoina ja eri paikoissa erilaisia määrittelyjä. Asuntopolitiikalla sen sijaan 

viittaan julkisen vallan toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat asumiseen. Se millaiseksi asuntokysymys 

muodostuu vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaista asuntopolitiikkaa harjoitetaan. 



34 

 

Konstruktionistinen ongelmien ymmärtämisen tapa juontaa juurensa 1970-luvulle, jolloin 

amerikkalaisen social problems -koulukunnan edustajat kritikoivat vallalla ollutta objektivistista 

ongelmien ymmärtämisen tapaa ja esittivät, että yhteiskunnalliset ongelmat tulisi ymmärtää ennen 

kaikkea määrittelyprosessien tuloksiksi (Best 1989, 3–4; Blumer 1971, 298; Spector & Kitsuse 

1987, 75–76). Tästä syystä konstruktionistisesti suuntautuneessa tutkimuksessa analyysin kohteeksi 

asettuvatkin ensisijaisesti määrittelyprosessi tai määrittelyprosessin lopputulokset. Herbert Blumer 

(1971, 289–300) kirjoittaa, että yhteiskunnassa vallitsevat ongelmat muotoutuvat sellaisiksi, kuin 

yhteiskunnan jäsenet ne määrittelevät, eivätkä ole suoraan johdettavissa yhteiskunnassa vallitsevista 

olosuhteista. Merkityksellistä ei siten ole, kuinka montaa henkilöä jokin ongelma koskettaa vaan se, 

millaisena kysymyksenä ongelma nähdään (Hakkarainen 1999, 196). Konstruktionistisesta 

näkökulmasta ongelmallinen näkemys on myös se, että yhteiskunnalliset ongelmat olisivat 

seurausta olosuhteiden ihmisille aiheuttamista harmeista ja kärsimyksistä. Eiväthän kaikki 

yhteiskunnassa ilmenevät harmilliset tai haitalliset asiantilat tule määritellyiksi yhteiskunnallisiksi 

ongelmiksi, vaan ne voidaan tulkita esimerkiksi luonnollisiksi elämään kuuluviksi 

vastoinkäymisiksi, joihin tulee sopeutua (Best 1989, 4). 

 

Tulkintaa korostaessaan konstruktionistinen näkökulma kiinnittyy ongelmien ymmärtämisen 

subjektivistiseen traditioon. Yhteiskunnallisten ongelmien taustalla ei siten oleteta olevan jotakin 

lopullista ja pysyvää määritelmää, vaan ongelmien saama sisältö vaihtelee eri aikoina ja eri 

paikoissa (esim. Jokinen & Juhila 1999, 82). Ajatus tulee erinomaisesti esille Matti Piispan (1994, 

255–262) tutkimuksesta, jossa hän tarkastelee alkoholiongelman saamia sisältöjä 1950-luvulta 

1990-luvulle. Piispan mukaan alkoholin käyttöä koskevissa keskusteluissa on erotettavissa ainakin 

neljä erilaista alkoholiongelmaa: alkoholinkäyttö sinänsä, humalahakuinen juomakulttuuri, 

alkoholin kokonaiskulutus ja holhous, jota julkinen valta on kohdistanut yksilöön myyntiä ja 

kulutusta rajoittamalla. Usein nämä erilaiset ongelmille annetut sisällöt ovat keskusteluissa 

samanaikaisesti läsnä ja ne kilpailevat keskenään hyväksyttävimmästä ongelman sisällöstä. 

Alkoholiongelman lisäksi myös asumisen ongelmat on aikojen kuluessa ymmärretty monin eri 

tavoin. Koska asuntokysymyksen materiaalinen perusta muuttuu, samoin kuin yhteiskunnallisissa 

keskusteluissa käydään jatkuvaa uudelleenmäärittelyä käsitteen sisällöstä, asuntokysymyksen voi 

ajatella olevan alati liikkeessä. Asuntokysymyksen aikaan ja paikkaan sidotusta luonteesta 

kertookin esimerkiksi se, että 1800-luvun puolivälistä alkaen rakentunut asuntokysymys 

ymmärrettiin ensisijaisesti työväenkysymykseksi, jolloin ensimmäisten asuntopoliittisten 

toimenpiteiden kohteeksi luontevasti valikoitui ennen kaikkea työväenluokka (Juntto 1990, 132; 



35 

 

Harloe 1995, 16–17). Sen sijaan 2000-luvulla asuntokysymys on alettu määritellä työvoima- ja 

elinkeinopolitiikan lähtökohdista, josta kertoo muun muassa se, että asuntopolitiikka on alettu 

enenevässä määrin ymmärtää keinona parantaa kaupunkien kilpailukykyä, siis välineenä houkutella 

yrityksiä ja veronmaksajia alueelle (Lönnqvist 2002, 70–73; Niska 2002, 83–85; Kortteinen & 

Vaattovaara 2003, 348–350). 

 

Subjektivistisen ongelman tutkimuksen tradition sijaan objektivistinen traditio näkee 

yhteiskunnassa vallitsevat olosuhteet yhteiskunnallisten ongelmien aiheuttajina, josta seuraa, että 

ongelmat johdetaan todellisuutta kuvaavista olosuhdetiedoista (Best 1989, 3; Hakkarainen 1999, 

195; Piispa 1994, 525). Esimerkiksi työttömyys ymmärretään yhteiskunnalliseksi ongelmaksi siinä 

tapauksessa, että työttömien määrä suhteessa työllisten määrään nousee kyllin korkeaksi. 

Objektivistisesta näkökulmasta yhteiskunnalliset ongelmat ymmärretään ikään kuin esiintyvän 

itsenäisesti ja olevan irrallaan ihmisten tekemistä merkityksenannoista. Ongelmat myös helposti 

näyttäytyvät vastakohtana suhteessa normaalina pidettyyn yhteiskuntaan ja ne voidaan jopa nähdä 

vahingollisina tai olemukseltaan pahansuopina. Tutkijan tehtäväksi jää tunnistaa tämä vahingollinen 

tila ja esittää siihen ratkaisu. (Blumer 1971, 298.) 

 

Jaottelu subjektivistiseen ja objektivistiseen traditioon palautuu yleisempään tieto-opilliseen 

kiistaan idealismin ja realismin välillä. Idealismissa katsotaan, että todellisuudella on 

havainnoitsijasta riippuva luonne, toisin sanoen tiedon ajatellaan olevan subjektiivista ja 

riippuvaista käyttämästämme kielestä ja käsitteistä. Realismissa sen sijaan todellisuus ymmärretään 

pysyvänä ja havainnoitsijasta riippumattomana. (Hakkarainen 1999, 197–198; Häkli 1999, 66, 100.) 

Subjektivistista ja objektivistista tarkastelutapaa ei ole mielekästä tarkastella joko–tai -vaihtoehtona 

toisilleen, vaan molemmat tarkastelutavat ovat perusteltuja. Se kumpi tapa tarkastella ongelmaa on 

hedelmällisempi, riippuu tiedontarpeesta ja kysymyksenasettelusta. (Hakkarainen 1999, 198.) 

Objektivistisesti suuntautunut yhteiskunnallisten ongelmien tutkimus voi esimerkiksi tuottaa 

viranomaisille tietoa asunnottomien määrästä pääkaupunkiseudulla, jolloin asunnottomia auttavia 

toimenpiteitä on helpompi kohdentaa ja mitoittaa. Sen sijaan subjektivistisesti suuntautuneessa 

tutkimuksessa voidaan pohtia asunnottomuutta ilmiönä ja sitä, miten siihen on suhtauduttu eri 

aikoina. Tiivistäen objektivistinen lähestymistapa keskittyy tarkastelemaan ongelmia ja niiden syitä, 

kun taas subjektivistisessa tarkastelutavassa kiinnostuksen kohteena on ensisijaisesti se, millaiseksi 

ongelma muotoutuu (Hakkarainen 1999, 198) 
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Tarkastelutavan valinnalla on kuitenkin merkittävä vaikutus siihen, miten tutkija ymmärtää itsensä 

suhteessa tutkimuskohteeseen. Subjektivistiseen traditioon sitoutunut tutkija näkee osallistuvansa 

tutkimuksellaan ongelmasta käytyyn keskusteluun samalla tulkiten ja muokaten sitä. Toisin sanoen 

hän ymmärtää olevansa osa merkityksenantoprosessia. Koska tutkija nähdään aktiivisena ilmiön 

jäsentäjänä, eikä vain ulkopuolisena ilmiön tarkkailijana, vastuukysymykset tutkimuksellisista 

valinnoista, kuten tutkimuksessa käytetyistä käsitteistä, nousevat keskeisiksi. Esimerkiksi 

pitäytyminen todellisuuden vallitsevissa jäsentämistavoissa pohtimatta niiden historiallisuutta ja 

suhdetta valtaan samalla uusintaa yhteiskunnallista järjestystä (Häkli 1999, 139). 

Konstruktionistisesti suuntautuneissa tutkimuksissa tunnusomaista onkin kahteen suuntaan kulkeva 

analyysi: tutkimuskohteen analyysin ohella kulkee myös tutkijan oma analyysi sitoumuksistaan, 

käsitteistään ja siitä, miten ne mahdollisesti ovat vaikuttaneet tutkimukseen (esim. Piispa 1994). 

Tämä itseymmärryksen vaade tulee ymmärrettäväksi, kun tutkimuksen käsitetään todellisuuden 

kuvaamisen lisäksi myös rakentavan sitä (Häkli 1999, 157). Ajatus konkretisoituu palaamalla 

tarkastelemaan Piispan tekemää luokittelua erilaisista alkoholiongelmaa koskevista määrittelyistä. 

On helposti nähtävissä, että erilaiset alkoholiongelman määrittelyt suosittelevat ongelman 

hoitamiseksi toisistaan poikkeavia toimenpiteitä. Jos ongelmaksi määritellään alkoholinkäyttö 

sinänsä, ratkaisu ongelmaan on kieltolaki. Humalahakuiseen juomakulttuuriin taas voidaan katsoa 

voitavan vaikuttaa valistuksen kautta. Jos ongelmaksi määritellään alkoholin kokonaiskulutus, 

valistuksen ohella käyttöön voidaan ottaa esimerkiksi erilaisia myyntirajoituksia. Jos näiden sijaan 

ongelman aiheuttajaksi ymmärretään julkisen vallan holhous, ongelmasta selvitään alkoholin 

myyntiä koskevat rajoituksen poistamalla. (Piispa 1994, 256–262.) Tiivistäen voidaan todeta, että 

tutkimuksella yleensä ja erityisesti yhteiskuntatieteellisellä tutkimuksella, on yhteiskunnallisia 

seurauksia, jolloin tutkijan eettisenä vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää sitä, että hän ymmärtää 

tutkimuksensa mahdolliset seuraukset (esim. Piirainen 1993, 18–22). Ne kun voivat hankaloittaa 

kohtuuttomasti sellaisten ihmisten elämää, jotka ovat jo valmiiksi heikossa yhteiskunnallisessa 

asemassa (Sulkunen 1998, 152). 
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4. Helsingin Sanomien rakentama asuntokysymys 

4.1. Analyysimetodina teoriaohjaava sisällönanalyysi 

Laadullisessa tutkimuksessa analyysivaiheen voidaan katsoa alkavan tutkijan tutustuessa 

aineistoonsa ensimmäisen kerran (Eskola & Suoranta 2000, 208; Tuomi & Sarajärvi 2002, 110). 

Tämän näkemyksen mukaisesti pro gradu -tutkielmani analyysi alkoi jo helmikuussa 2008, jolloin 

hain ensimmäistä kertaa asuntopolitiikka hakusanalla aineistoa Helsingin Sanomien sähköisestä 

arkistosta. Hakuni käsitti vuosien 2005–2007 Pääkirjoitus-osiossa julkaistut artikkelit, joita kertyi 

yhteensä 27 kappaletta. Jäsentelin aineiston kirjoittamalla paperille teemoja, joiden yhteydessä 

Helsingin Sanomat käsitteli asumisen ongelmia ja samalla vertasin aineistoa aihetta käsittelevään 

tutkimuskirjallisuuteen. Peilasin lisäksi aineistossa esiintyviä aiheita ja valittuja 

käsittelynäkökulmia siihen arkitietoon, jota minulle on Helsingissä asuvana aihepiiristä kertynyt. 

Aineistoni jäsentely perustui siten sekä kokemusperäiseen että teoriakirjallisuudesta saatuun 

ennakkotietoon aihepiiristä. En kuitenkaan pidä tätä tutkimukseni kannalta lähtökohtaisesti 

ongelmallisena, koska tutkijan arkijärkeen perustuvat ennakko-oletukset ohjaavat aina jossain 

määrin tutkimuksen tekoa (Eskola & Suoranta 2000, 20; Häkli 1999, 42; Tuomi & Sarajärvi 2000, 

98). Tutkijan henkilökohtaisten ominaisuuksien ja elämänhistorian vaikuttaessa tutkimuksellisiin 

ratkaisuihin, nousee vaatimukseksi, että tutkijan tulee olla näistä myös selvillä. Esimerkiksi tutkijan 

ikä, koulutustausta, virka-asema sekä eettinen tai uskonnollinen vakaumus voivat vaikuttaa 

tutkimuksellisiin valintoihin. Tästä syystä niistä tulee myös raportoida, jotta tutkimusta ja sen 

luotettavuutta voidaan ylipäänsä arvioida. (Eskola & Suoranta 2000, 20; Häkli 1999, 12–13; Tuomi 

& Sarajärvi 2000, 133). Jouni Häkli (1999, 13) muistuttaakin, että juuri refleksiivisyys eli omien 

sitoumuksien johdonmukainen läpikäynti on yksi tutkimuksen teon ominaispiirteistä. Jos 

tutkimusaiheesta kertyneeseen ennakkotietoon ja omiin sitoumuksiin ei suhtaudu kriittisesti, voi se 

kapeuttaa ajattelua ja estää tutkimuksellisia toimenpiteitä (Eskola & Suoranta 2000, 19–20). 

 

Vuonna 2008 alun perin kandidaatintutkielmaa varten keräämäni aineisto hautautui noin 

puoleksitoista vuodeksi työpöytäni laatikkoon, josta kaivoin sen uudelleen esiin alkaessani kirjoittaa 

pro gradu -tutkielmaani tammikuussa 2010. Otin 27 lehtiartikkelia käsittävän aineiston osaksi tämän 

tutkimuksen aineistoa, jonka jälkeen laajensin aineistoni käsittämään myös Helsingin Sanomien 

asuntopolitiikkaa käsittelevät kirjoitukset vuosilta 2008 ja 2009. Pääkirjoitus-osion lisäksi otin 

aineistooni myös Kaupunki-osiossa julkaistut asuntopolitiikkaa käsittelevät lehtiartikkelit. 
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Aineiston laajentamista koskevat tutkimukselliset päätökset perustin vahvasti siihen tietämykseen, 

jonka olin saanut aiheesta teoriakirjallisuuden, mutta varsinkin aikaisemmin lukemani 27 

pääkirjoituksen perusteella. Puhutaan havaintotiedon teorialatautuneisuudesta, joka tarkoittaa, että 

tietoa tuotetaan sellaisen aineiston perusteella, jonka keräämistä on ohjannut tutkijan taustatieto 

aihepiiristä (Häkli 1999, 42; Tuomi & Sarajärvi 2002, 19, 98). Käytännössä tämä merkitsee sitä, 

että tutkimukseni tuloksia ei voi irrottaa käyttämistäni tutkimusmenetelmistä tai minusta itsestäni, 

koska olen tehnyt tätä tutkimusta koskevat tutkimukselliset ratkaisut sen ymmärryksen varassa, joka 

minulle on kertynyt asuntokysymyksestä ja asuntopolitiikasta. Metodologisesta näkökulmasta 

tarkasteltaessa havaintotiedon teorialatautuneisuus merkitsee, että positivismin hellimä ajatus 

objektiivisesta tiedon tuottamisesta on hylättävä mahdottomana (Häkli 1999, 41–42; Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 19, 98). 

 

Aihepiiriä käsitelevän teoriakirjallisuuden perusteella valitsin aineistoni jäsentelyperusteiksi 

alueellisen, sosiaalipoliittisen sekä taloudellisen diskurssin, eli tarkastelen aineistoani ensisijaisesti 

näiden näkökulmien kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nostan edellä mainitut diskurssit 

jäsentelyssäni pääluokiksi, jolloin ne yläkäsitteinä ohjaavat aineiston ryhmittelyä eli pelkistettyjen 

ilmausten sijoittamista diskurssien mukaisiin luokkiin sekä käsitteellistämistä eli ala- ja yläluokkien 

muodostamista. Diskurssien käyttäminen apuna aineiston jäsentelyssä suuntaa huomion helposti 

vain diskurssien mukaisiin teemoihin ja näin ne voivat alkaa ohjata liikaa tutkijan ajattelua (Tuomi 

& Sarajärvi 2002, 100). Tästä huolimatta käytän diskursseja aineiston jäsentelyssä työkaluinani, 

koska katson niiden auttavan minua jäsentämään järjestelmällisesti laajaa ja sisällöltään moninaista 

aineistoa. Ne siis toimivat aineiston jäsentelyssä työkaluina, jotka helpottavat minua keskittymään 

tutkimusongelmani kannalta olennaiseen. Diskurssien mukaan tehdyn jäsentelyn tärkeys näkyy 

työssäni muun muassa siten, että olen johtanut tutkimukseni alakysymykset diskursseista. Pyrin 

kuitenkin siihen, että valitsemani teoreettiset näkökulmat eivät alkaisi ohjata liiaksi aineiston 

analyysiä ja tarkastelenkin aineistoani mahdollisimman ennakkoluulottomasti eli aineistolähtöisesti. 

Teoreettisen luokittelun olen ottanut mukaan ryhdittämään aineiston käsittelyä ja tutkielman 

raportointia. Kuten Jari Eskola ja Juha Suoranta (2000, 19–20) huomauttavat, aineistojen tehtävänä 

on vauhdittaa tutkijan ajattelua avaamalla uusia näkökulmia tutkittuun aiheeseen, ei todentaa jo 

ennestään tunnettuja tosiasioita. 

 

Koska käytän apuna aineistoni jäsentelyssä teoriakirjallisuudesta johdettuja diskursseja, voidaan 

analyysitapaani pitää teoriaohjaavana. Tarkemmin hyödynnän analyysissäni sisällönanalyysin 
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metodeja. Sisällönanalyysi analyysitapana sopii hyvin kirjallisessa muodossa olevien, 

strukturoimattomienkin aineistojen analysointiin, jonka vuoksi valitsin sen oman tutkielmani 

analyysimetodiksi. Katson, että sisällönanalyysin avulla voin analysoida luotettavasti aineistonani 

olevia lehtiartikkeleita. Sen avulla pystyn tiivistämään ja jäsentelemään hajanaisen aineistoni 

selkeään kirjalliseen muotoon kadottamatta alkuperäisessä aineistossa olevaa informaatiota. 

Sisällönanalyysissä siis aineiston sisältöä pyritään kuvaamaan sanallisesti samalla tiivistäen 

aineistossa olevia merkityksiä. Kun aineisto on jäsennelty selkeään muotoon, voidaan siitä tehdä 

luotettavia johtopäätöksiä. Pelkkä aineiston jäsentely ei kuitenkaan merkitse johtopäätösten 

tekemistä, vaan analyysillä tuodaan selkeyttä aineistoon, jotta luotettavien johtopäätösten tekeminen 

tulee mahdolliseksi. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105–110.) Teoriaohjaavuus sen sijaan tarkoittaa, että 

teoreettisia käsitteitä ei johdeta aineistosta, vaan ne tuodaan analyysiin valmiina, aiheesta jo 

tiedettynä. Nimestään huolimatta teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä analyysi etenee aineiston 

ehdoilla, kuten aineistolähtöisessä sisällönanalyysissäkin, mutta aineiston luokittelu- ja 

käsitteellistämisvaiheessa tutkija voi tukeutua valitsemiinsa aikaisemmin luotuihin käsitteisiin tai 

teorioihin. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä myös tutkimuksen raportointia ohjaa teoria, joka 

tässä tutkimuksessa näkyy siten, että analysoin aineistoni ja esittelen johtopäätökseni diskurssien 

mukaisesti luokiteltuina. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 101, 116.) 

 

Koostettuani aineiston aloin lukea lehtiartikkeleita järjestelmällisesti läpi saadakseni kokonaiskuvan 

aineistosta ja sen sisältämistä teemoista. Ensimmäisen lukukerran jälkeen aloin etsiä jokaisesta 

lehtiartikkelista vastauksia tutkimuskysymyksiini. Ensin tarkastelin yksitellen jokaista Pääkirjoitus-

osion kirjoitusta ja löytämäni vastaukset kokosin Word-tiedostoihin lehden osion ja 

ilmestymisvuoden mukaan luokiteltuina. Merkitsin tutkimuskysymykseni ja vastaukseni 

värikoodein, jotta minun ei tarvitsisi kirjoittaa jokaisen artikkelin läpikäynnin yhteyteen 

tutkimuskysymyksiäni. Kun olin suorittanut nämä toimenpiteet Pääkirjoitus-osion artikkeleille, 

toistin ne Kaupunki-osion artikkeleille. Edellä kuvatuilla toimenpiteillä pyrin erottamaan laajasta 

aineistomassasta tutkimukseni kannalta olennaisen, muuttamaan aineistomassan selkeästi 

jäsennellyksi aineistoksi. Samalla tutkimuksen kannalta epäolennainen tekstiaines putosi pois 

aineistosta, jonka takia tätä analyysin vaihetta kutsutaankin aineiston redusoinniksi eli 

pelkistämiseksi (Tuomi & Sarajärvi 2002, 102–103, 111–112). Pelkistämisvaiheessa tavoitteeni oli, 

että nostaisin aineistomassasta aineistoon ilmauksia, jotka vastaisivat mahdollisimman suoraan 

alkuperäisaineistossa ollutta ilmausta ja pelkistäisin sekä luokittelisin ne vasta pelkistämistä 

seuraavassa aineiston klusterointi- eli ryhmittelyvaiheessa. Siirsinkin hyvin paljon suoria lainauksia 
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lehtiartikkeleista aineistooni. Aineistomassan läpikäynnin edetessä kuitenkin huomasin, että aika 

ajoin jouduin lukemaan vastauksia myös ”rivien välistä”, eli päättelin ne epäsuorasti artikkelin 

sisältöä apuna käyttäen. Jouduin siis jo aineiston pelkistämisvaiheessa tulkitsemaan ja tiivistämään 

osaa aineistoa, jolloin alkuperäisilmauksien sijasta tuotin suoraan pelkistettyjä ilmauksia (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 103, 112–113). Kuitenkin pääosin aineistomassa tarjosi esittämiini 

tutkimuskysymyksiin suoria vastauksia, joten suurin osa aineistosta koostuu pelkistämisvaiheen 

jälkeen vain alkuperäisilmauksista. 

 

Ennen kun siirryin aineiston ryhmittely ja käsitteellistämisvaiheisiin, muutin pelkistämisvaiheessa 

tuottamieni vastauspaperien jäsentelyä niin, että kokosin keräämäni vastaukset 

tutkimuskysymyksittäin Word-tiedostoihin. Pelkistämisvaiheessa käyttämäni värikoodit tekivät 

uudelleenjäsentelyn helpoksi. Siirsin sekä Pääkirjoitus että Kaupunki-osioista samalla koodivärillä 

merkitsemäni vastaukset yhdelle tiedostolle, jotta jatkossa pystyisin tarkastelemaan pääasiassa 

alkuperäisilmauksista koostuvaa aineistoa tutkimuskysymyksittäin. Suoritin ryhmittely- ja 

käsitteellistämisvaiheen11 siten, että kävin pelkistämisvaiheessa kokoamani alkuperäisilmaukset 

järjestelmällisesti läpi ja etsin niistä samaan luokkaan kuuluvia ilmiöitä, jotka nimesin luokan 

sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Tiivistän siis alkuperäisilmaukset pelkistetyiksi ilmauksiksi. Tämän 

jälkeen analyysi etenee siten, että pelkistetyistä ilmauksista muodostetaan nimettyjä alaluokkia, 

joista muodostetaan nimettyjä yläluokkia. Luokittelun lopputuloksien eli alaluokkien, yläluokkien 

ja pääluokkien avulla vastataan tutkimuskysymyksiin. Ryhmittely- ja käsitteellistämisvaiheessa 

edetään alkuperäisinformaation kielellisten ilmausten kautta teoreettisiin käsitteisiin ja lopuksi 

johtopäätöksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 103, 112–115.) 

 

Pelkistettyjen ilmausten samoin kuin ala- ja yläluokkien muodostamista ohjasivat jäsentelyssä 

apuna käyttämäni kolme diskurssia. Esimerkiksi 5.12.2005 julkaistusta Helsingin Sanomien 

pääkirjoituksesta nostin aineistooni seuraavan alkuperäisilmauksen: ”Helsingin kehitys riippuu 

pitkälti siitä, kuinka kaupunki pystyy säilyttämään elinvoimansa. Liian kalliit asunnot karkottavat 

ihmiset naapurikuntiin tai kauemmaksi.” Koska alkuperäisilmaus käsittelee Helsingin kaupungin 

                                                 
11 Tuomi ja Sarajärvi (2002, 112–115) esittävät, että ryhmittely- ja käsitteellistämisvaiheet ovat toisistaan erillisiä 

sisällönanalyysin vaiheita. Jako voi olla perusteltu, kun opetustarkoituksessa halutaan yksityiskohtaisesti kuvata 

sisällönanalyysin etenemistä. Analyysiä tehdessäni huomasin kuitenkin, että nämä analyysin vaiheet kietoutuivat niin 

tiiviisti toisiinsa, että en pysty erottamaan, milloin ryhmittelyvaihe loppuu ja käsitteellistämisvaihe alkaa. Tästä johtuen 

en ole myöskään erottanut niitä tutkielmassani. 
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vetovoimaisuutta ja Helsingin seudun kuntien välistä kilpailua, käsittelen tätä alkuperäisilmausta 

alueellisen diskurssin yhteydessä. Alkuperäisilmauksesta johtamani pelkistetty ilmaus on huoli 

Helsingin vetovoimaisuudesta, jonka yhdistän kaupunkien kilpailukyky -käsitteeseen. Luokittelussa 

aineisto siis tiivistyy, koska sisällytän aineistossa olevia yksittäisiä ilmauksia yleisempään 

käsitteeseen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 113–114). Luokittelua voidaan pitää yhtenä tutkimuksen 

merkittävimmistä vaiheista, koska siinä tutkija päättää oman tulkintansa perusteella, miten erilaiset 

aineistossa esiintyvät ilmaisut kootaan luokiksi. Luokittelun perusteella tutkimuskohteesta syntyy 

alustavia kuvauksia ja tutkimukselle alkaa muotoutua rakenne. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 103, 113–

115.) Siten luokitellessani alkuperäisilmauksen puhetavan olevan ensisijassa alueellista ja 

tulkitessani sen osaksi kaupunkien kilpailukyvystä käytyä keskustelua, suuntaan aineiston tulkintaa 

käsitevalinnallani tiettyyn suuntaan – käsitteet kun tuovat koko sen takana olevan ajatusmaailman 

mukanaan. Käsitteen käyttö sen sijaan selittyy muun muassa koulutustaustallani. Jos aluetieteen 

asemesta olisin pääaineenani opiskellut vaikkapa sosiologiaa tai ympäristöpolitiikkaa, olisin 

luultavasti luokitellut aineistoni varsin eri käsitteiden kautta. 

 

Edellä esittelin analyysimetodini sekä kuvasin, miten analysoin aineistoni. Seuraavissa luvuissa 

kuvaan analyysini tulokset eli sen, mitä olen aineistosta löytänyt. Kirjoitan samalla auki niitä 

päättelyketjuja, joiden kautta olen liittänyt tietyt aineistossa esiintyvät alkuperäisilmaukset 

teoreettisiin käsitteisiin. Analyysini oheen olen liittänyt runsaasti suoria aineistolainoja, jotta 

aineiston käsittely olisi mahdollisimman läpinäkyvää. Jäsennellessäni aineistoa kiinnitän huomiota 

myös siihen, kuinka runsaasti alkuperäisilmauksia löytyy kutakin tutkimuskysymystä ja diskurssia 

kohti. Vaikka aineistoni analyysi perustuu laadulliseen tutkimusotteeseen, haluan tuoda tämän 

määrällisen elementin mukaan tarkasteluun, koska katson, että Helsingin Sanomien tietylle aiheelle 

tai tulkinnalle antama huomio kertoo sen painoarvosta. Ryhmiteltyäni aineistoni siirryn 

sisällönanalyysin viimeiseen vaiheeseen, joka on abstrahointi eli käsitteellistämisvaihe. Tässä 

analyysin vaiheessa vastaan jäsennellyn aineiston kautta tutkimuskysymykseeni eli siihen, millainen 

asuntokysymys Helsingin Sanomien asuntopoliittisten kirjoitusten kautta Helsingin seudulle 

rakentuu. 

 

Jäsennän aineistoni siten, että alueellisen diskurssin yhteydessä käsittelen Helsingin seudun kuntien 

välistä kilpailua hyvistä veronmaksajista sekä siitä kumpuavia jännitteitä ja ristiriitoja. 

Sosiaalipoliittisen diskurssin yhteydessä käsittelen aineistossa käytävää keskustelua 

asuntopolitiikan tarpeellisuudesta sekä siitä, kenelle asuntopoliittiset toimenpiteet tulisi kohdistaa. 
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Sosiaalipoliittisen diskurssin yhteydessä käsittelen lisäksi asumisen perusteella tehtäviä tulonsiirtoja 

eli kulutuksen tukemista, segregaatiota, koulujen eriytymistä sekä kunnallisten vuokra-asuntojen 

jakoperusteita. Taloudellisen diskurssin yhteydessä käsittelen aineiston, jossa asumisen ongelmia 

käsitellään maan arvon, taloudellisen kasvun ja työvoiman saatavuuden yhteydessä. Taloudellinen 

diskurssi menee osittain päällekkäin alueellisen diskurssin kanssa silloin, kun käsittelen 

asuntopolitiikkaa kuntien välineenä turvata taloutensa pohjaa. Haluan kuitenkin nostaa alueellisen 

näkökulman esiin ja tästä syystä käsittelen Helsingin seudun kuntien välisiä jännitteitä alueellisen 

diskurssin yhteydessä. 

 4.2. Asumisen ongelmat Helsingin seudulla 

Jäsennän tässä luvussa Pääkirjoitus ja Kaupunki-osioista keräämäni aineiston perusteella, millaisia 

konkreettisia asumisen ongelmia Helsingin Sanomat nostaa esiin uutisoinnissaan. Asumisen 

ongelmia käsitellään aineistossa runsaasti, joka näkyy muun muassa lainattujen alkuperäisilmausten 

määrässä. Helsingin Sanomien asumisen ongelmien uutisoinnissa kaksi ongelmaa toistuu läpi koko 

aineiston: asuntojen liian vähäinen määrä pääkaupunkiseudulla sekä epäonnistunut asuntopolitiikka. 

Useimmat Helsingin seudun asumisen ongelmat voidaan siis nähdä olevan seurausta näistä 

metaongelmista. Vuokra- ja omistusasuntojen liian vähäistä määrää voidaan pitää 

perustavanlaatuisena asumisen ongelmana, joka tekee asumisen pääkaupunkiseudulla ja varsinkin 

Helsingissä kohtuuttoman kalliiksi. 

 

Metropolialueen kipein ongelma on asuminen. Maan ja omistusasuntojen hinta on 
kohonnut järkyttävän korkealle Helsingin seudulla. Vuokra-asuntotuotanto on 
romahtanut mitättömäksi ja enteilee vuokrien nousua. 
HS, Kaupunki 4.12.2006 
 
Asunto-ongelmat keskittyvät pääkaupunkiseudulle ja etenkin Helsinkiin, jonka 
asuntotuotanto pienenee vuosi vuodelta. 
HS, Pääkirjoitus 5.6.2007 
 

Asuntojen liian vähäinen määrä suhteessa asuntojen kysyntään nostaa asumisen hintaa, joka tulee 

selvästi esiin Tilastokeskuksen asumista käsittelevistä selvityksistä. Esimerkiksi Helsingissä vanhan 

osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 

3 472 euroa ja pääkaupunkiseudulla 3 169 euroa, kun muualla Suomessa12 neliöhinta oli 1 576 

euroa. Koko maassa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta oli 2 071 euroa. 

                                                 
12 ”Muu Suomi” tarkoittaa koko maata poisluettuna pääkaupunkiseutu. 
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(Tilastokeskus, Asuntojen hinnat 2010, 1. neljännes.) Asumisen korkea hinta pääkaupunkiseudulla 

tulee esiin myös tarkasteltaessa vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskimääräisiä neliövuokria. 

Vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vapaarahoitteisen vuokra-asunnon keskimääräinen 

neliövuokra Helsingissä oli 14,30 euroa ja pääkaupunkiseudulla 13,70 euroa, kun vuokra-asunnon 

keskimääräinen neliövuokra muualla Suomessa oli 9,39 euroa. Koko maassa vapaarahoitteisen 

vuokra-asunnon keskimääräinen neliövuokra oli 10,55 euroa. (Tilastokeskus, Asuntojen vuokrat 

2010, 1. neljännes.) Kalliin asumisen lisäksi asuntojen liian vähäinen määrä markkinoilla aiheuttaa 

myös muita seurannaisongelmia, joista kärsivät niin Helsingin seudun asukkaat, kunnat kuin 

valtiokin. Pääkaupunkiseudun asuntopulan yhtenä hankalimmin ratkaistavissa olevana 

seurannaisongelmana voidaan pitää asunnottomuutta, joka onkin keskittynyt Suomessa 

pääkaupunkiseudulle ja erityisesti Helsinkiin. Esimerkiksi Asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskuksen tekemä selvitys (5/2010) kertoo, että vuonna 2009 Suomessa oli 

asunnottomana noin 8 150 yksinäistä asunnotonta, joista 3 465 oli asunnottomana Helsingissä. 

Helsingin lisäksi muita suuria asunnottomuuskuntia ovat Tampere (614 yksinäistä asunnotonta), 

Vantaa (607 yksinäistä asunnotonta) ja Espoo (540 yksinäistä asunnotonta). Pääkaupunkiseudun 

asuntopula on omiaan lisäämään asunnottomuutta pääkaupunkiseudulla. Se ei kuitenkaan yksin 

selitä sitä, miksi pääkaupunkiseudulla omistus- ja vuokra-asuntomarkkinoiden ulkopuolelle on 

ajautunut huomattavan paljon enemmän ihmisiä kuin muualla Suomessa. 

 

Kroonisen asuntopulan ohella toinen aineistossa toistuvasti esillä oleva metaongelma on 

asuntopolitiikka tai paremminkin sen puute. Helsingin Sanomien asuntopoliittisesta uutisoinnista 

välittyy syvä turhautuminen erilaisiin asunto-ohjelmiin, koska niitä ”on toki tehty, mutta asunnoiksi 

ne eivät ole muuttuneet” (HS, 9.5.2008). Sekä yksilölle että yhteiskunnalle ongelmia aiheuttava 

asuntopula on hoidettu Helsingissä ja koko Helsingin seudulla huonosti. Artikkeleissa tarkastellaan 

etupäässä tämän hetkistä asuntopolitiikkaa, mutta samalla viitataan myös epäonnistuneiden 

asuntopoliittisten ohjelmien pitkään jatkumoon. Pyyhkeitä asuntopolitiikan huonosta hoidosta 

saavat Helsingin kaupungin virkamiesten ja luottamushenkilöiden ohella myös valtiolliset tahot. 

 

Haverisen selvitysmiehen työ on yksittäistapaus asuntopolitiikan hetteikössä, mutta 
kertoo hyvin siitä sekoiluhengestä, jossa asuntopolitiikkaa on jo vuosikymmeniä tehty. 
HS, Pääkirjoitus 31.1.2007 
 
Asuntoasiat saavat yleensä näkyvän sijan hallitusohjelmissa, mutta tulokset ovat olleet 
laihoja. 
HS, Pääkirjoitus 5.6.2007 
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Historia tuntee lukemattoman määrän haaveiksi jääneitä suunnitelmia 
asuntotuotannon nostamiseksi kysyntää vastaavalle tasolle. Nyt jos koskaan valtion on 
tultava Helsingin seutua vastaan ja oltava asuntopolitiikassa enemmän kumppani kuin 
vastapeluri. 
HS, Pääkirjoitus 9.7.2007 
 
Vanha sääntelypolitiikka aravineen, hitaksineen ja mitä niitä nyt onkaan, on tehoton. 
HS, Kaupunki 21.8.2007 
 
Asumisen kriisistä on pääkaupunkiseudulla puhuttu vuosia, mutta teot puuttuvat. 
HS, Pääkirjoitus 26.8.2007 
 
Helsingin hapuilevaa asuntopolitiikkaa kuvaa hyvin se, että samalla kun valtuusto 
hyväksyy huikean kunnianhimoisen asunto-ohjelman, poliittiset ryhmät sopivat 
Mustavuoreen suunnitellun 2000 asukkaan pientaloalueen alasajosta. 
HS, Kaupunki 15.2.2008  

 
Kaupungin virkamiehet ja luottamishenkilöt ovat pahasti pettäneet helsinkiläiset. Sen 
sijaan, että olisi toimittu itse, syytetään valtiota, naapurikuntia, yksityisiä 
rakennuttajia, rahoitusjärjestelmiä ja kaikkea sen sellaista vuokra-asuntotuotannon 
vaikeuttamisesta. 
HS, Pääkirjoitus 9.5.2008 

 

Edellä esitetyt ongelmat ovat ikään kuin Helsingin Sanomien yhteenveto kaikista asumisen 

ongelmista. Pääkaupunkiseudun asuntopula sekä epäonnistunut asuntopolitiikka kuvaavat asumisen 

ongelmia kuitenkin niin yleisellä tasolla, että niiden perusteella ei voida vielä sanoa, mikä tarkalleen 

aiheuttaa ongelman, miten ongelma ilmenee eri konteksteissa tai miten ongelma tulisi ratkaista. 

Seuraavassa tarkastelen, millaiselta edellä esittämäni asumisen ongelmat näyttävät alueellisesta, 

sosiaalipoliittisesta ja taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna. 

4.2.1. Alueellinen näkökulma asumisen ongelmiin 

Asumisen ongelmien tarkastelu alueellisesta näkökulmasta jakautuu Helsingin seudun näkökulman 

ja Helsingin näkökulman esiin tuomiseen riippuen siitä, käsitelläänkö asumisen ongelmia koko 

Suomen vai Helsingin seudun mittakaavassa. Helsingin Sanomat korostaa Helsingin seudun 

näkökulmaa silloin, kun seudun asumisen ongelmia verrataan muun Suomen tilanteeseen. Tällöin 

Helsingin seutu esitetään yhtenäisenä alueena, jonne asumisen ongelmat ovat Suomessa 

kasautuneet. Yhtenäinen Helsingin seutu -puhetapaa käytetään erityisesti Pääkirjoituksissa, joissa 

puhunta suuntautuu tyypillisesti korkeinta päätäntävaltaa käyttäville tahoille: ministereille, 

ministeriöiden virkamiehille ja poliittisille päättäjille. Puhetapa on yleinen silloin, kun lehti 

puolustaa Helsingin seudun intressejä erilaisissa resurssienjakokysymyksissä. Helsingin seudulle 
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tärkeiden väylähankkeiden esiin nostaminen ja niiden tärkeyden korostaminen koko alueen 

toimivuuden kannalta on tyyppiesimerkki tilanteesta, jossa Helsingin seutu esitetään yhtenä 

kokonaisuutena. Yhtenäinen Helsingin seutu -puhetapaa käyttäessään Helsingin Sanomat ikään kuin 

edustaa koko seudun asiaa ja antaa äänensä alueen käyttöön. 

 

Valtio kohtelee Vantaata väärin. … Meillä on lapsirikas kaupunki, mutta 
tukijärjestelmä perustuu vanhempien ikäluokkien tukemiseen. 
HS, Kaupunki 20.3.2005 

 
Pääkaupunkiseudun näkökulmasta tilanne on mieletön. Hallitus on todennut, että 
Ilmalan ratapihan korjaus, Kehä I:sen länsiosan parannustyö ja Länsiväylän 
moottoritien jatkaminen Kirkkonummelle ovat valtakunnallisesti ykkösluokan 
hankkeita, mutta silti niitä ei toteuteta, koska valtionvaraministeriö haluaa toteuttaa 
omaa liikenne- ja aluepolitiikkaansa. Samalla valtionvarainministeri Antti Kalliomäki 
valittaa julkisuudessa, että pääkaupunkiseudulla ei riittävän nopeasti kehitetä uusia 
asuinalueita. Myös toimiva liikenneverkko on asuntopolitiikkaa, ei vain ministerin 
esiin nostama kaavoitus. 
HS, Pääkirjoitus 4.8.2005 

 
Mistä johtuu, että pääkaupunkiseudulta politiikan johtotehtäviin nousevat poliitikot 
eivät pidä oman alueensa asukkaiden ja elinkeinoelämän puolta? 
HS, Pääkirjoitus 4.8.2005 

 
Helsinki ei ole ongelmineen yksin, vaan koko seudun vuokra-asuntotuotanto on 
pahasti hiljentynyt. Helsingissä lähdetään siitä sinänsä oikeasta lähtökohdasta, että 
asunto-ongelma on seudulla yhteinen. Seutu on jo pitkään huutanut valtiota avuksi ja 
edellyttänyt nykyistä tehokkaampaa tukea vuokra-asuntojen rakentamiseen. 

 HS, Pääkirjoitus 9.5.2008 
 

Yhtenäinen Helsingin seutu -tulkinnassa ongelmaksi ymmärretään se, että valtio ohittaa seudun 

resurssienjaossa, eivätkä esimerkiksi suuret infrastruktuurihankkeet voi tästä syystä toteutua, joka 

taas heijastuu asuntotuotantoon. Valtio ei myöskään tue toivotulla tavalla Helsingin seutua 

osoittamalla tukea esimerkiksi vuokra-asuntojen rakentamiseen. Helsingin seudun kuntien valtiolta 

tarvitsemat resurssit nähdään valuvan muualle Suomeen. Seudun ja muun Suomen välille 

rakentuvasta kilpailuasetelmasta kertoo esimerkiksi se, että lehti kehottaa seudun poliitikoita 

pitämään ”oman alueensa asukkaiden ja elinkeinoelämän puolta” (HS, 4.8.2005). Helsingin seudun 

poliitikoita siis kehotetaan harjoittamaan niin sanottua kotiinpäinvetoa, jotta asumisen ongelmat 

saataisiin ratkaistua. Helsingin Sanomat katsoo, että Helsingin seudulle ja varsinkin 

pääkaupunkiseudulle kohdistetut resurssit hyödyttäisivät koko maata, koska seudun ”menestys 

säteilee koko kansantalouteen” (HS, 4.12.2006). Aineistossa myös huomautetaan, että Helsingin ja 

Helsingin seudun merkitys Suomen taloudelle korostuu globaalin talouden aikana. Kilpailu 
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esimerkiksi yritysten investoinneista käydään yhä enenevässä määrin Helsingin seudun ja Euroopan 

muiden kaupunkiseutujen välillä, ei Helsingin seudun ja Suomen muiden kaupunkien välillä. Pasi 

Mäenpää (2011, 74–76) toteaakin, että globaalin talouden ja yritysmaailman ajattelutapa on valunut 

myös kaupunkipolitiikkaan, jossa kaupungista pyritään tekemään brändäämällä ja markkinoimalla 

kansainvälisesti tunnettu ”globaalikaupunki”. Tämä kaupunkipolitiikassa vallalla oleva ideologia 

näkyy myös aineistossa. 

 

Toisaalta kaupunkiseutujen yhdistyminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi tekisi niistä 
vahvempia yksikköjä, jotka kilpailisivat tasavertaisesti EU:n alueiden kanssa 
yritystoiminnasta. 
HS, Pääkirjoitus 16.6.2006 
 
Pääkaupunkiseutu ei kilpaile Oulun, Tampereen, Joensuun tai Turun kanssa vaan on 
samassa sarjassa Tukholman, Kööpenhaminan, Hampurin ja Pietarin kanssa. 
HS, Kaupunki 3.2.2007 
 
Tulevan hallituksen tulee sitoutua voimakkaasti Suomen ainoan metropolialueen 
vahvistamiseen kansainvälisessä kilpailussa. 
HS, Kaupunki 3.2.2007 
 
Helsingin seudun kehittäminen on tarpeen, sillä globaalissa taloudessa tulee nähdä, 
että eri maiden metropolit kilpailevat keskenään. 
HS, Kaupunki 3.2.2007 
 
Pääkaupunkiseutu ja laajemmin Helsingin seutu ovat koko maalle niin tärkeitä, että 
niiden elinvoimasta on huolehdittava laajalla rintamalla työtä ja rahaa säästämättä. 
HS, Pääkirjoitus 15.12.2007 
 
Metropolipolitiikan kärkihankkeisiin kuuluu itseoikeutetusti seudun kilpailukyvyn 
tukeminen. … Myös seudun kansainvälistä tunnettuutta pyritään lisäämään. 
HS, Pääkirjoitus 15.12.2007 

 

Resurssien suuntaamista Helsingin seudulle perustellaan lisäksi sillä, että myös Helsingin seudulla 

ihmiset kärsivät huono-osaisuudesta ja erilaisista sosiaalisista ongelmista. Pääkaupunkiseudulle 

kasautuu perinteisten sosiaalisten ongelmien ohella myös sellaisia ongelmia, joista ei juuri muualla 

Suomessa kärsitä. Esimerkiksi segregaatio eli alueiden ei-toivottu sosiaalinen eriytyminen, 

asunnottomuus sekä maahanmuuttajien integrointiin ja asumiseen liittyvät kysymykset ovat 

ilmiöitä, joita esiintyy pääasiassa vain Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. 

 

On myös puututtava suhteelliseen huono-osaisuuteen, jota täälläkin on 
[pääkaupunkiseudulla] eikä tuijotettava ainoastaan syrjäseuduille. 
HS, Kaupunki 4.12.2006 
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Sosiaalinen syrjäytyminen on laajaa ja erilaista kuin maaseudulla ja vaatii omia 
toimia. 
HS, Kaupunki 4.12.2006 
 
Liian paljon on keskitytty siihen, että Helsingin seudulle keskittyy vaurautta ja 
hyvinvointia. Sen sijaan on liian vähän puhuttu siitä, että myös metropolin lieveilmiöt 
keskittyvät tänne. 
HS, Kaupunki 22.5.2007 

 

Helsingin Sanomat painottaa selvästi Helsingin kaupungin näkökulmaa käsitellessään asumisen 

ongelmia Helsingin seudun mittakaavassa. Viitekehyksenä käsittelyssä toimii Helsingin seudun 

kuntien välinen kilpailu hyvistä veronmaksajista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Helsingin 

seudun kunnat koettavat houkutella kuntaansa sellaisia asukkaita, jotka tuovat kunnalle tuloja. 

Koska yhden työssäkäyntialueen sisällä asumisen hinta ja laatutekijät vaikuttavat keskeisesti 

ihmisten muuttopäätöksiin, asuntopolitiikasta on muodostunut merkittävä väline hyvien 

veronmaksajien houkuttelussa. Esimerkiksi 2000-luvulla kohtuuhintaisesta pientaloasumisesta 

muodostui kunnille tärkeä kilpailutekijä, ja kaavoittamalla pientaloja kunnat houkuttelevat muun 

muassa hyvätuloisia lapsiperheitä kuntaansa asumaan. Niukan tonttitarjonnan oloissa kunnat 

pystyvätkin omilla asunto- ja kaavoituspoliittisilla ratkaisuillaan vaikuttamaan merkittävästi 

tulevaan asukasrakenteeseensa, koska asunnon hallintasuhde, talotyyppi, koko ja laatu ovat 

kiinteästi sidoksissa tulotasoon, koulutukseen ja perhetyyppiin (Laakso & Loikkanen 2004, 206, 

210–211; Lönnqvist 2002, 70). Suosimalla pientaloja asuntotyyppinä ja omistusasuntoja asunnon 

hallintamuotona kunta pystyy markkinamekanismin avulla valikoimaan tulevia kuntalaisia – siis 

karsimaan pois vähävaraiset tulomuuttajat. 

 

Asuntopolitiikan ohella kunnat voivat ”räätälöidä” julkiset palvelunsa puhuttelemaan esimerkiksi 

lapsiperheitä ja näin vaikuttaa itselle suotuisaan muuttoliikkeeseen (Aro 2007; Laakso & Loikkanen 

2004, 210–211). Timo Aro (2007) kuvaa kehitystä käsitteellä valikoiva muuttoliike, joka on 

seurausta juuri asumisperustaisten lähimuuttojen kasvusta. Valikoivassa muuttoliikkeessä 

muuttajien henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat siihen, minne muuttoliike kohdistuu. 

Esimerkiksi Helsingin seudulla opiskelija- ja nuorisopainotteinen tulomuutto kohdistuu seudun 

keskuskuntaan Helsinkiin. Perheellistyminen tarkoittaa usein muuttoa kohti Helsingin seudun 

reunoja. Elinkeinopolitiikan ohella asuntopolitiikasta näyttääkin muodostuneen kunnille väline pitää 

yllä kuntataloutta, keino ”verotulojen kartuttamiseen” (HS 3.11.2005). Ari Niska (2002, 84–85) 

selittää tätä asuntopolitiikan sisällössä tapahtunutta muutosta siten, että kaupunkitaloudessa 

tapahtuneiden muutosten seurauksena hyvinvoinnin jakamiseen ja tasaamiseen pyrkivän 
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asuntopolitiikan rinnalla on alettu harjoittaa taloudellista kasvua ja kaupunkien kilpailukykyä 

tukevaa asuntopolitiikka. Käytännössä muutos näkyy siten, että kunnat ovat enenevässä määrin 

kiinnostuneita juuri asunnonomistajien ja hyvätuloisten asumistarpeista. (Niska 2002, 84–85.) Tästä 

kertoo esimerkiksi se, että Helsingin kaupunki kaavoittaa uudelle Östersundomin alueelle paljon 

keskiluokan toiveita vastaavia pientaloja (Mäenpää 2011, 94). Huomiota on kiinnitetty lisäksi 

asuinalueiden ja kaupunkien luomiin mielikuviin, joka ilmenee muun muassa omaleimaisten 

asuinalueiden rakentamisena sekä yksilöllisten asumisratkaisujen tarjoamisena. (Mäenpää 2011, 97; 

Niska 2002, 84–85.) Tiivistetysti voi siis sanoa, että jos ennen asuntopolitiikan ensisijainen tehtävä 

oli ”tarjota kunnon kodit tavallisille ihmisille, keskimääräistä vähemmänkin tienaaville” (HS, 

13.12.2009), tällä hetkellä asuntopolitiikan ensisijainen tehtävä näyttää olevan kuntatalouden 

ylläpitäminen. Muutos tulee selvästi esille Helsingin Sanomien artikkeleista. 

 

Koko ohjelman [Helsingin kaupungin asuntopoliittinen ohjelma 2004–2008] 
lähtökohtana oli kohentaa asuntopoliittisin keinoin kaupungin veropohjaa. Asunto-
ohjelman mukaan Helsinki rakennuttaa tulevina vuosina aiempaa vähemmän 
aravavuokra-asuntoja. Vastaavasti hitas-omistusasuntojen ja säätelemättömien 
omistusasuntojen osuutta kasvatetaan. Tulevaisuudessa tarjotaan myös yhä enemmän 
pientaloasumista. 
HS, Kaupunki 2.1.2005 

 
[Vantaan kaupungin] asuntopoliittisessa linjauksessa tähdätään entistä enemmän 
myös veropohjan laajentamiseen. Strategian painopiste on selvästi 
pientalorakentamisessa. Kun sen osuus oli ennen 40 prosenttia, niin nyt tähdätään 50 
prosenttiin. … Vuokra-asuntojen määrää [Vantaan kaupunginjohtaja Juhani] 
Paajanen pitää jo riittävänä. 
HS, Kaupunki 20.3.2005 
 
Espoon Vantaata nopeampaa kasvua ei … voi selittää erilaisella asuntopolitiikalla. 
Ihmisten muuttopäätöksiin vaikuttavat myös mielikuvat. Imagoasiat ovat mystiikkaa, 
johon ei paljon pystytä vaikuttamaan, ei silloinkaan vaikka esimerkiksi Vantaalla olisi 
tarjota paremmat palvelut ja liikenneyhteydet. 
 HS, Kaupunki 4.4.2005 
 
Ja jos Helsinki itse rahoittaisi [vuokra-]asuntotuotantonsa, se saisi vapaammat kädet 
toteuttaa kaupungin omaa asuntopolitiikkaa. Elämme sellaista vedenjakoaikaa, että 
on ensiarvoisen tärkeää miettiä, millainen asuntopohja Helsingissä tulevaisuudessa 
on. Kaupungin kannalta olisi kullanarvoista, jos hyvin veroa maksavat hakijat olisivat 
painopistealue. 
HS, Kaupunki 15.9.2005 
 
Helsingin kaavoituksessa avainsana on nyt profiloituminen. Se tarkoittaa, että uusista 
alueista halutaan tehdä omaleimaisia – niille haetaan ”sielua”. 
HS, Kaupunki 16.9.2005 
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Kunnat etsivät asukkaita, joiden täytyisi samalla olla hyviä veronmaksajia. 
HS, Pääkirjoitus 1.7.2007  

 

Helsingin asema ei ole ollut helppo kilpaillessaan hyvistä veronmaksajista muiden Helsingin 

seudun kuntien kanssa, koska ihmisten asumistoiveet törmäävät Helsingissä yhteen sen tosiasian 

kanssa, että Helsingin asuntokanta on seudun vanhinta, pienasuntovaltaisinta ja 

kerrostalopainotteisinta (Lönnqvist 2002, 65, 70). Ihmisten asumistoiveissa sen sijaan korostuvat 

asumisväljyyden kasvattaminen sekä pientaloasuminen – toiveet, joihin Helsingillä on ollut hyvin 

vaikeata vastata (Aro 2007; Lönnqvist 2002, 66; Jaakkola & Vaattovaara 2002, 117). Helsingistä 

onkin ”vuotanut” hyviä veronmaksajia naapurikuntiin halvemman ja laadukkaamman asumisen 

houkuttelemina, josta Helsingin Sanomissa ollaan huolestuneita. Puhutaan Nurmijärvi-ilmiöstä, 

joka osaltaan on vaikuttanut siihen, että sosiaalista tasa-arvoa korostavasta asuntopolitiikasta on 

siirrytty kohti keskiluokan asumusmieltymyksiä huomioivaa asuntopolitiikkaa (Mäenpää 2011, 97).  

Timo Aro (2007) muistuttaa, että valikoiva muuttoliike kohtelee Helsinkiä ja sen kehyskuntia 

vastakkaisella tavalla. Helsinkiin muuttavissa on yliedustettuina työvoiman ulkopuolinen väestö ja 

lähtömuuttajissa sen sijaan työlliset. Muuttoliike on jatkunut tämän kaltaisena useiden 

vuosikymmenien ajan. Kuntatalouden näkökulmasta edellä kuvatun kaltainen kehitys on Helsingille 

ongelmallinen. 

 

Väki valuu kasvaviin kehyskuntiin, jossa asumiskustannukset ovat Helsinkiä 
edullisemmat. 
HS, Kaupunki 8.3.2005 
 
Keskiluokkaisten lapsiperheiden, siis parhaiden veronmaksajien, valuminen 
naapurikuntiin on Helsingille hirveän iso ongelma. 
HS, Kaupunki 4.8.2005 
 
Nyt pitää houkutella hyvätuloisia veronmaksajia pysymään pääkaupungissa 
tarjoamalla heille omakotitaloa ja omaa tonttia. Heitä ei saisi päästää karkaamaan 
pientalounelman perään Espooseen, Vantaalle, Kirkkonummelle tai Tuusulaan. 
HS, Kaupunki 18.12.2006 
 
Helsinki yrittää epätoivoisesti pitää kiinni hyvistä veronmaksajista. Siksi nykyisessä 
asunto-ohjelmassa painotetaan isojen perheasuntojen osuutta, jotta parhaassa 
veronmaksuiässä olevat lapsiperheet eivät karkaisi naapurikuntiin. 
HS, Pääkirjoitus 8.9.2007 

 
Esimerkiksi Helsingin kaupungin tulee saada uusia alueita nopeasti asuntotuotantoon 
siten, että kaupunginosista tulee asukaspohjaltaan monipuolisia ja tasapainoisia. 
HS, Pääkirjoitus 13.1.2009 
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Helsingin Sanomissa asumisen kalleuden nähdään koskettavan erityisesti lapsiperheitä, jonka 

johdosta lapsiperheet joutuvat muuttamaan kehyskuntiin halvempien asuntojen perässä. Aineistossa 

puhutaankin usein lapsiperheistä, isoista lapsiperheistä, keskiluokkaisista lapsiperheisistä ja nuorista 

perheistä. Lapsiperheiden asumisen intresseistä kirjoitetaan rinnan Helsingin kaupungin intressien 

kanssa, ja lapsiperheiden asumisen ongelmat ja Helsingin kaupungin asumisen ongelmat nähdään 

kietoutuvan yhteen. Lapsiperheiden näkökulmasta tarkasteltuna ongelma on asumisen kalleus, joka 

pakottaa heidät muuttamaan pois Helsingistä. Helsingin näkökulmasta ongelmaksi taas muodostuu 

se, että kaupungilla ei ole tarjota lapsiperheille riittävän suuria mutta samalla kohtuuhintaisia 

asuntoja, jonka johdosta lapsiperheet muuttavat pois Helsingistä. Helsingin näkökulmasta 

lapsiperheet näyttäytyvät ensisijaisesti hyvinä veronmaksajina – siis toivottuina kuntalaisina. Tämä 

rinnastus toistuu vahvana läpi koko aineiston. Helsingin Sanomissa yleisesti toistuva, 

veronmaksukykyä alleviivaava toivottu kuntalainen -puhe samalla ohjaa lukijan ajattelemaan, että 

tietyt ihmisryhmät ymmärretään ”ei toivotuiksi kuntalaisiksi”. Tällaisiksi nimetään esimerkeiksi 

opiskelijat ja maahanmuuttajat eli väestöryhmät, joiden veronmaksukyky ymmärretään vähäiseksi 

ja kunnallisten palveluiden tarve suureksi. 

 

Kokoomuslaisen asuntopolitiikan kulmakivi on saada pientaloja hyvätuloisille 
lapsiperheille. Muuten he muuttavat kaupungista pois ja asunnot korvautuvat 
maahanmuuttajilla ja opiskelijoilla. Se vaarantaa palvelujen rahoittamisen. 
HS, Kaupunki 3.1.2005 

 
Nuoret perheet, jotka joutuvat muuttamaan Pornaisten etäisyydelle Helsingistä, 
joutuvat loppujen lopuksi maksamaan kovan hinnan. 
HS, Kaupunki 2.2.2007 

 
Helsinki yrittää epätoivoisesti pitää kiinni hyvistä veronmaksajista. Siksi nykyisessä 
asunto-ohjelmassa painotetaan isojen perheasuntojen osuutta, jotta parhaassa 
veronmaksuiässä olevat lapsiperheet eivät karkaisi naapurikuntiin. 
HS, Pääkirjoitus 8.9.2007 
 
Asuntopolitiikan tarkoitus on tukea lapsiperheitä. 
HS, Kaupunki 28.8.2008 

 

Helsingin kaupunginvaltuuston vuonna 2003 hyväksymä 75 neliömetrin keskipinta-alasääntö 

voidaan nähdä vastareaktiona Helsingin seudun kuntien väliseen kilpailuun veronmaksajista. 

Keskipinta-alasääntö tarkoittaa sitä, että jokaisen uuden asuintalon asuntojen keskipinta-alan on 

oltava vähintään 75 neliömetriä. Keskipinta-alasääntö koski aluksi sekä omistusasuntojen että 

vuokra-asuntojen rakentamista, mutta vuonna 2008 vaatimusta höllennettiin, eikä keskipinta-

alasääntöä enää sovellettu vuokra-asuntojen rakentamisessa. Koska Helsingillä ei ole ollut 
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samanlaisia mahdollisuuksia kaavoittaa pientalotontteja lapsiperheille kuin esimerkiksi 

Kirkkonummella, Nurmijärvellä ja Sipoolla, yritti se keskipinta-alasäännön avulla pitää lapsiperheet 

Helsingissä. Säännön avulla Helsinki siis pyrki kasvattamaan asuntojen keskikokoa ja lisäämään 

perheasuntojen määrää asuntokannassaan eli vastaamaan paremmin ihmisten asumistoiveisiin. 

Keskipinta-alasääntöä käsitellään runsaasti aineistossa ja usein käsittely on kriittistä. Kritiikki ei 

kohdistu itse tavoitteeseen eli asumisväljyyden kasvattamiseen, vaan keskipinta-alasäännön 

soveltamisesta aiheutuneisiin seurauksiin. Säännön huomattiin vähentävän pienten vuokra-

asuntojen määrää, joiden kysyntä Helsingin seudun keskuskunnassa Helsingissä on suurinta 

(Lönnqvist 2002, 70–71). Muun muassa tästä syystä sääntö nähdään liian kankeaksi tavaksi yrittää 

nostaa asumisen tasoa Helsingissä. 

 

[Helsingin kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jorma] Nyrhilän mukaan kaupungin 
75 huoneistoneliömetrin keskipinta-alatavoite estää pienten asuntojen rakentamisen. 
Ne olisivat … tarpeellisia kaupungin elinkeinoelämälle. 
HS, Kaupunki 5.9.2007 
 
Tämä sääntö [75 neliömetrin keskipinta-alasääntö] on vahingollinen 
pääkaupunkiseudun asuntotilanteen ratkaisemisen kannalta. 
HS, Kaupunki 15.12.2007 
 
Sillä [uusia omistusasuntoja koskeva 75 neliömetrin keskipinta-alasääntö] yritettiin 
hillitä hyvätuloisten muuttoa pois Helsingistä, mutta seurauksena oli myös 
kysytyimpien pienten vuokra-asuntojen rakentamisen romahtaminen. 
HS, Kaupunki 3.5.2008 
 
Valtaosa helsinkiläisiä kuuluu paarialuokkaan. Neljä viidesosaa Helsingin 
asuntokunnista on yhden tai kahden hengen talouksia, mutta näitä ei kaivata 
kaupunkiin. Näin voi päätellä, kun kuuntelee vuodesta 2003 voimassa olleen 
keskineliösäännön puolustajien puheita. 
HS, Kaupunki 28.8.2008 

 

Aineistossa esitetään myös näkemyksiä, joiden mukaan lyhyen aikavälin tarpeet eivät saisi ohjata 

liikaa asuntorakentamista, vaan asuntotuotannossa pitäisi pyrkiä asumisväljyyden kasvattamiseen. 

Esimerkkinä mainittiin 1920-luvulla rakennetut Kallion ”boksit”, joita nykyisten asumisstandardien 

mukaan ei voi pitää kunnon asuntoina (HS 30.8.2009). Asumisväljyyden kasvattamisen vaatimus 

onkin perusteltu, koska 1990-luvun alusta lähtien Helsingin asumisväljyyden kehitys on ollut muuta 

maata selvästi hitaampaa (Lankinen & Lönnqvist 2010). 
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Asunto on kestohyödyke, jonka käyttöaika on hyvinkin sata vuotta. Siksi sen 
tuottamisessa pitää ottaa huomioon muutakin kuin nykyinen kysyntätilanne. 
HS, Pääkirjoitus 30.8.2009 
 
Salliiko Helsingin asuntopolitiikka sen, että kaupunkilaisten asumistaso, jonka 
keskeinen mittari asumisväljyys on, jää jatkuvasti jälkeen muun maan kehityksestä? 
HS, Pääkirjoitus 30.8.2009 

 

Viimekädessä kuntien kilpailu hyvistä veronmaksajista johtuu siitä, että veronmaksajat takaavat 

kunnan veropohjan, joka taas on edellytys muun muassa kunnallisten palveluiden ylläpitämiselle. 

Helsingin seudun kuntien välistä kilpailuasetelmaa ruokkii entisestään valtionosuusjärjestelmän 

sekä valtion yhteisöveron jakoperusteet (Lönnqvist 2002, 67; Mäenpää 2011, 94). Esimerkiksi 

yhteisöveron tuoton jakoperusteet muuttuivat 2000-luvun alussa siten, että jollakin paikkakunnalla 

päätoimipaikkaansa pitävän yrityksen maksamat verot jaetaan yrityksen muille toimipaikkakunnille. 

Muutoksen johdosta esimerkiksi Helsingin kaupungin taloustilanne on vaihdellut jyrkästi. (Simpura 

2003, 172.) Kunnalle on siis tärkeää saada kuntalaisiksi hyviä veronmaksajia, jotta se pystyy 

rahoittamaan kunnalliset palvelut. Kuntatalouden kannalta tarkasteltuna yhtälö on, että mitä 

enemmän kunnan alueella asuu kotitalouksia, jotka käyttävät paljon kunnallisia palveluja, sitä 

enemmän kunnan alueella pitää asua myös varakkaita kotitalouksia, jotka takaavat niiden 

rahoituksen (Lönnqvist 2002, 73). Hyvien veronmaksajien merkitystä kunnan taloudelle ei voi 

väheksyä, koska korkeimman ansiotason tuloryhmät vastaavat väestöosuutensa nähden 

moninkertaisesta kunnallisverokertymästä (Vaattovaara & Vuori 2002). Kunnissa osataan siis 

laskea, kuten Henrik Lönnqvist (2002, 68) asian tiivistää. Kuntien laskutaito tulee esiin aineistossa 

esimerkiksi siten, että osa Helsingin seudun kunnista näyttää pyrkivän laistamaan tuottamattomista 

toiminnoista ja siirtävän ne muiden kuntien hoidettavaksi. Aineistossa tällaista toimintaa pidettiin 

epätoivottavana ja se nähtiin olevan vaaraksi koko Helsingin seudun tasapainoiselle kehitykselle. 

 

Työnjako pääkaupunkiseudulla ei voi olla sellainen, että yksi saa tulot ja toinen 
menot. 
HS, Kaupunki 3.11.2005 
 
Kuntien välillä on ristiriitaa ja vapaaehtoiset yhteistyökuviot eivät toimi 
maankäytössä.  
HS, Kaupunki 4.12.2006 
 
Vuokratalotuotannossa on puutetta, oli kunta sitten Helsinki, Sipoo tai jokin muu. 
HS, Kaupunki 2.2.2007 
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Ahneus iski eräisiin kuntiin. Ne halusivat vain hyviä veronmaksajia. Ne eivät 
rakentaneet kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, vaan kovan rahan omistusasuntoja. 
HS, Kaupunki 23.5.2009 

 

Vapaamatkustaja-ilmiötä on selitetty siten, että yksittäisellä kunnalla ei ole kannustinta tuottaa 

sellaisia palveluita, jotka jokin toinen seudun kunta tuottaa osittain tai jopa kokonaan sen puolesta. 

Tämä johtaa siihen, että tällaisia kuntien tuottamia palveluita on tarjolla kysyntään nähden liian 

vähän. (Aro 2007; Lönnqvist 2002, 72–73.) Asuntopolitiikassa vapaamatkustaja-ilmiö näkyy muun 

muassa siten, että kunta laiminlyö tarkoituksella oman sosiaalisen asuntotuotantonsa, joka siis 

tarkoittaa muun muassa kunnallisten vuokra-asuntojen rakentamisen laiminlyöntiä. Lisäksi kunnat 

laistavat helposti myös pienten kerrostaloasuntojen ja vuokra-asuntojen rakentamisesta, koska ne 

merkitsevät melko varmasti pienituloisia asukkaita. Helsingin seudun asuntokysymyksen 

ratkaisemisen yhdeksi esteeksi näyttääkin muodostuneen epäterveeksi muodostunut kilpailu: 

Runsaiden tonttivarantojen kunnat kaavoittavat asuntoja omista lähtökohdistaan. Helsingin seudulla 

asuntojen määrällinen lisääminen onkin jäänyt pääosin jo valmiiksi suurten kuntien kannettavaksi ja 

myös ne pyrkivät omalla asuntopolitiikallaan profiloimaan tulomuuttajia. (Aro 2007; Lönnqvist 

2002, 71–72.) Aineistossa käsitellään runsaasti Helsingin seudun kuntien välistä kilpailua ja sen 

seurauksia. Kilpailussa oman kunnan etu näyttää ohittavan Helsingin seudun edun ja vaikeuttavan 

siten myös yhteistyötä koko seutua koskevien ongelmien ratkaisemisessa. Analysoin ensin 

artikkelilainoja, jotka käsittelevät pääkaupunkiseudun kuntien eli Helsingin, Espoon, Vantaan ja 

Kauniaisten yhteistyön ongelmia, jonka jälkeen analysoin kehyskuntia käsitteleviä artikkelilainoja. 

 

Pääkaupunkiseudun ongelmana on maankäytön ja asumisen yhteistyön puute. Hyvää 
tahtoa on, mutta kuntarajat ovat edelleen turhan korkeat. 
HS, Pääkirjoitus 5.6.2007 
 
Helsinki on halunnut hyviä veronmaksajia. Se ei ole halunnut hyviä työntekijöitä. 
Helsinki on itse luonut asuntopolitiikkansa. 1990-luvulta lähtien se on ollut 
omistusasumista suosivaa ja vuokra-asumista hylkivää. 

 HS, Kaupunki 15.9.2007 
 

Juuri nyt pääkaupunkiseudun kaupungit [Helsinki, Espoo ja Vantaa] elävät vahvasti 
omaa elämäänsä. Keskinäinen luottamus on koetuksella, vaikka ulospäin esiinnytään 
näennäisen sopuisasti. 
HS, Pääkirjoitus 11.11.2007 
 
Kaupungit [Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen] kokevat yhä kilpailevan 
keskenään hyvistä veronmaksajista ja tekevät siksi omia maapoliittisia ratkaisujaan. 
HS, Pääkirjoitus 13.12.2007 
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Helsingin seudun kuntien on päästävä yhteisvastuulliseen asuntopolitiikkaan, eikä 
kaikkein eniten kysyttyjen pienten vuokra-asuntojen rakentamista pidä rajoittaa 
keinotekoisesti seudun keskinäisen kilpailun nimissä. 
HS, Kaupunki 15.12.2007 

 
Helsingin Sanomat kertoi eilen, ettei Espooseen eikä Vantaalle valmistunut viime 
vuonna yhtään kaupungin vuokra-asuntoa. 
HS, Kaupunki 21.3.2009 

 

Aineiston perusteella keskeinen ongelma näyttää olevan vuokra-asuntojen vähäisyys ja niiden 

rakentamisen laiminlyönti. Tämä kritiikki kohdistuu kaikkiin pääkaupunkiseudun kuntiin eli 

Helsinkiin, Espooseen, Vantaaseen ja Kauniaisiin. Kunnat ovat hyvin erilaisessa asemassa 

kilpailtaessa hyvistä veronmaksajista, mikä heijastuu myös artikkelilainoista. Esimerkiksi pientalo- 

ja rivitaloasuntojen määrä on Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa huomattavasti korkeampi kuin 

Helsingissä, mikä tarkoittaa keskimääräistä edullisempaa asukasrakennetta (Helsingin seudun 

asuntoraportti 2008, 23, 89). Lisäksi kuntien välillä on eroja asunnon hallintamuotojen suhteen: 

Helsingissä vuokra-asuntojen osuus on 45 prosenttia kaikista asunnoista, mikä on yhtä paljon kuin 

omistusasuntojen osuus asuntokannasta. Espoossa vuokra-asuntojen osuus asuntokannasta on 34 

prosenttia, Vantaalla 34 prosenttia ja Kauniaisissa 30 prosenttia (Helsingin seudun asuntoraportti 

2008, 25–26). Kun tarkastellaan Helsingin seudun vuokra-asuntotokannan jakautumista kuntien 

kesken, tulee selvästi esiin, että Helsinki kantaa siitä suurimman vastuun. Helsingissä sijaitsee 59 

prosentti kaikista Helsingin seudun vuokra-asunnoista, Espoossa ja Kauniaisissa sijaitsee 15 

prosenttia, Vantaalla 13 prosenttia ja muissa Helsingin seudun kunnissa vain 13 prosenttia. 

”Yhteisvastuullinen asuntopolitiikka vaatii kaupungeilta suurta asennemuutosta”, kuten Helsingin 

Sanomissa todetaankin (PK 9.11.2005). Vaikka pääkaupunkiseudun kuntien välillä on 

asuntokysymyksestä johtuvia ristiriitoja, suurinta kritiikkiä saavat kuitenkin kehyskunnat13. 

 

Yhteistyö on toistaiseksi ontunut myös asuntopolitiikassa. Kuuma-Kunnat ovat 
kaavoittaneet omien tarpeidensa mukaisesti. 
HS, Kaupunki 19.2.2005 
 
Helsingin ja Vantaan kyljessä maalaiselämää viettävä Sipoo on myös saatava 
yhteistyöhön mukaan. 
HS, Pääkirjoitus 9.11.2005. 
 

                                                 
13 Kehyskuntiin kuuluu Kuuma-kunnat (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) ja 

Kuntaryhmä Neloset (Hyvinkää, Kirkkonummi, Sipoo ja Vihti). 
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Suomelle tärkeän metropolialueen kehittäminen onnistuu huonosti ilman Sipoota, joka 
sijaintinsa vuoksi on pakosta osa pääkaupunkiseudun kaupunkirakennetta. 
HS, Pääkirjoitus 9.11.2005. 
 
On merkillistä, että Helsingin liepeillä, esimerkiksi Sipoossa, on valtavat maareservit, 
mutta niitä ei oteta käyttöön. 
HS, Pääkirjoitus 15.3.2006 

 
Tuusulassa on sataa asukasta kohden alle yhdeksän vuokra-asuntoa. Vastaava luku 
koko Uudellamaalla on lähes 20. Ero ei ole niin suuri, jos Tuusulaan verrataan 
vastaaviin maaseutumaisiin kuntiin. Osavaikutus asuntopolitiikalla kunnan 
talouskuluihin on. Omaan asuntoon muuttavilta kun yleensä edellytetään toimivaa 
pankkisuhdetta. 
HS, Kaupunki 10.10.2006 
 
Olemme Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen-akselilla melko valmiissa 
kaupunkirakenteessa. Sipoon ja Kirkkonummen kasvualueiden kautta seuraavakin 
kehä tulisi mukaan kokonaisuuteen. 
HS, Kaupunki 11.12.2007 

 
Järvenpäällä, Tuusulalla, Kirkkonummella, Mäntsälällä ja Sipoolla on kova työ 
varmistaa, että vuokra-asuntoja syntyy [pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion 
aiesopimus tontti- ja asuntotuotannon vauhdittamiseksi]. Näissä kunnissa ei 
valmistunut yhtään vuokra-asuntoa vuonna 2006 ja vain muutamia kymmeniä sitä 
ennen. 
HS, Kaupunki 8.1.2008 
 
Pahiksiin sen sijaan lukeutuu muun muassa Pornainen, jossa ei valmistu yhtäkään 
ara-asuntoa vuonna 2009. Myöskään Mäntsälä, Nurmijärvi, Kirkkonummi ja Sipoo 
eivät raportin mukaan ole hoitaneet leiviskäänsä. 
HS, Kaupunki 23.5.2009 

 

Pääkaupunkiseudun kuntien ohella myös Helsingin seudun kuntien väliset ristiriidat näkyvät 

selvästi aineistossa. Kritisoimalla ”maalaiselämää viettävää Sipoota”, Helsingin Sanomat antaa 

tukensa Helsingin kaupunginvaltuuston 21.6.2006 tekemälle alueliitosesitykselle. Esityksen 

pohjalta valtioneuvosto liitti Lounais-Sipoon osaksi Helsinkiä heinäkuussa 200714. Pasi Mäenpää 

(2011, 94) näkee alueliitoksen Helsingin vastauksena pientalotonteilla harjoitettuun kilpailuun 

hyvistä veronmaksajista. Aineiston perusteella näyttääkin siltä, että pääkaupunkiseudun kuntia 

ympäröivät kehyskunnat harjoittavat suuri- ja keskituloisia suosivaa ja pienituloisia syrjivää 

asuntopolitiikkaa, joka tarkoittaa samalla sitä, että seudulla asuvat pienituloiset keskittyvät 

pääkaupunkiseudun kuntiin (Laakso & Loikkanen 2004, 211). Kehyskunnat näyttävät siis haluavan 

noukkia ”rusinat pullasta” tekemällä sellaista asuntopolitiikkaa, että tulomuuttajien rakenne on 

                                                 
14 Alueliitoksessa Helsinkiin liitettiin myös Västerkullan kiila, joka kuului aikaisemmin Vantaalle. 
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kunnan talouden näkökulmasta mahdollisimman optimaalinen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 

muuttajissa on keskimääräistä enemmän aktiivi-ikäisiä, työllisiä, keski- ja hyvätuloisia ja 

koulutettuja henkilöitä (Aro 2007). Erityisesti kehyskuntia kritisoidaan asuntorakentamisen ja 

varsinkin vuokra-asuntorakentamisen laiminlyönnistä. Vuokra-asuntojen rakentamisen 

laiminlyönnillä kunta kun voi pienentää vähävaraisten tulomuuttajien määrää, johon Helsingin 

Sanomat humoristisesti viittaakin kirjoittamalla, että ”Omaan asuntoon muuttavilta kun yleensä 

edellytetään toimivaa pankkisuhdetta” (HS, 10.10.2006). Kunnatkin siis harjoittavat NIMBY-

politiikkaa15 asuntoasioissa. Tällaisesta kehyskuntien harjoittamasta asuntopolitiikasta seuraa myös 

seudullista segregaatiota, kun asuminen eriytyy ja esimerkiksi sosiaaliset ongelmat kasautuvat 

käytännössä Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle (Laakso & Loikkanen 2004, 211). 

4.2.2. Sosiaalipoliittinen näkökulma asumisen ongelmiin 

Helsingin Sanomat käsittelee asumisen ongelmia sosiaalipoliittisesta näkökulmasta huomattavasti 

vähemmän kuin alueellisesta tai taloudellisesta näkökulmasta. Kolme selvää teemaa nousee 

kuitenkin esille: vähävaraiset kotitaloudet, asunnottomuus sekä segregaatio eli asuinalueiden 

sosiaalinen eriytyminen, jota käsitellään erityisesti Itä-Helsingin alueen kouluissa havaittujen 

ongelmien yhteydessä. Myös asumisen tukijärjestelmien epäoikeudenmukaisuutta ruoditaan. 

 

Köyhimmät suomalaiset ovat joutuneet turvautumaan vuokrarästejä maksaessaan 
esimerkiksi kirkon diakonia-apuun. 
HS, Pääkirjoitus 25.7.2005 
 
Sosiaalipoliittisten kannustimien ongelma on, että kannustettavilta puuttuu se, mihin 
heitä kannustetaan eli työpaikka ja asunto. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ei 
yksinkertaisesti ole saatavilla ainakaan kasvukeskuksissa. 
HS, Pääkirjoitus 25.7.2005 

 

Vähävaraisia kotitalouksia käsiteltäessä esiin nostetaan erityisesti heikoimmassa yhteiskunnallisessa 

asemassa olevat ihmiset: asunnottomat, keski- ja pienituloiset, opiskelijat, pitkäaikaistyöttömät, 

vanhukset, vuokralla asuvat, vähätuloiset ja yksin asuvat. Vähävaraisten kotitalouksien asumisen 

ongelmia käsitellään tyypillisesti erillään toisistaan ja kunkin ihmisryhmän ongelmiin tarjotaan 

omanlaisensa ratkaisu. Määrällisesti tarkasteltuna vähävaraisten kotitalouksien asumisen ongelmia 

käsitellään aineistossa varsin niukasti, ja vallitseva puhetapa onkin, että asumisen ongelmat ovat 

                                                 
15 Not In My Back Yard eli ei minun takapihalleni.  
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kaikkien pääkaupunkiseudulla asuvien ongelmia. Asunnottomuus ja erityisesti 

pitkäaikaisasunnottomuus on kuitenkin teema, joka saa runsaasti tilaa Helsingin Sanomissa. 

 

Yksin asuville naisille ja miehille ei ole kämppiä. 
HS, Kaupunki 15.9.2007 

 
Keski- ja pienituloiselle ihmiselle pääkaupungin asunnot ovat liian kalliita. 
HS, Pääkirjoitus 28.11.2008 
 
Ei pelkästään opiskelijoille, vaan kaikille kohtuuhintaisen vuokra-asunnon löytäminen 
on käytännössä mahdotonta. 
HS, Kaupunki 8.9.2009 
 
Aika ajoin asuntopolitiikassa ryhdytään toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
saada aikaan ”kohtuuhintaista” asuntotuotantoa erikseen määritellyille 
väestöryhmille. Muun väestön asunnot saavatkin sitten olla kohtuuttoman hintaisia. 
HS, Pääkirjoitus 16.11.2009 

 

Helsingin Sanomat ottaa kirjoituksissaan kuitenkin selvästi kantaa siihen, että asumisen ongelmien 

ratkaiseminen ja vähävaraisten sekä erityisryhmien asumisen edellytyksistä huolehtiminen kuuluu 

julkisen vallan vastuulle. Vähävaraisten kotitalouksien ja muiden erityisryhmien ohella Helsingin 

Sanomien artikkeleista välittyy myös toive, että viimekädessä julkisen vallan vastuulle kuuluisi 

myös ”tavallisten ihmisten” asumisen ongelmien ratkaiseminen. Kannanoton voi tulkita lähestyvän 

universalistisen asuntopolitiikan ideaa, koska asuntopolitiikan toivotaan kohdistuvan apua 

tarvitsevien erityisryhmien ohella myös ”tavallisten pulliaisten” asumisen ongelmiin. Keskustelu 

asuntopolitiikan laajuudesta onkin eräs teema, joka nousee aineistossa esille: Halutaanko harjoittaa 

vain erityisryhmille suunnattua asuntopolitiikkaa vai pitäisikö asuntopoliittisia toimenpiteitä 

suunnata myös esimerkiksi työssäkäyvälle vuokra-asujalle. Sosiaalipolitiikan käsitteitä käyttäen, 

kohti universalistista vai residuaalista asuntopolitiikkaa16. Teema nousee vahvasti esille esimerkiksi 

haravavuokra-asunnoista käytävän keskustelun yhteydessä. 

                                                 
16 Universaali sosiaalipolitiikka tarkoittaa, että kaikille kansalaisille taataan työurasta riippumaton yhtäläinen 

perusturva. Perusturvan luonteeseen kuuluu, ettei tuen saanti leimaa saajaansa. (Raunio 1995, 198.) Suomessa hyvänä 

esimerkkinä universaalista sosiaaliturvaetuudesta on lapsilisä. Universaaliseen järjestelmään kuuluu myös laaja julkinen 

palvelujärjestelmä, jota kaikki kansalaiset voivat käyttää (Raunio 1995, 198). Gösta Esping-Andersen nimittää 

tämänkaltaista sosiaalipoliittista järjestelmää skandinaaviseksi malliksi, koska pohjoismaiset sosiaaliturvamallit yltävät 

lähimmäksi universalismin ideaalia. Richard M. Tittmussin tyypittelyssä edellä kuvattua mallia kutsutaan 

institutionaaliseksi sosiaalipoliittiseksi malliksi, joka viittaa valtion keskeiseen rooliin sosiaaliturvan järjestämisessä. 

(Raunio 1995, 196–198.) Residuaalinen sosiaalipolitiikka -nimitys on lähtöisin Tittmussilta ja se tarkoittaa, että valtion 
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Markkinat eivät [asuntoministeri Jan] Vapaavuoren mielestä ikinä voi auttaa 
erityisryhmiä kuten vanhuksia ja vammaisia, joten asuntojen rakentaminen heille 
valtion tuella on jatkossakin luontevaa. 
HS, Kaupunki 2.6.2007 
 
Mutta se [pääkaupunkiseudun toimenpideohjelma] koski vain marginaalia, ei 
tavallisten pulliaisten asumisen ongelmia. 
HS, Kaupunki 21.8.2007 
 
Vastuu vuokra-asuntojen tarjonnasta ei kuulu yksityisille. Yhteiskunnan tehtävänä on 
varmistaa, että myös vähätuloisille taataan asumisen edellytykset. 

 HS, Pääkirjoitus 26.8.2007 
 

Asuntopolitiikan keskeinen tavoite on tarjota kunnon kodit tavallisille ihmisille, 
keskimääräistä vähemmänkin tienaaville. 
HS, Pääkirjoitus 13.12.2009 

 

Helsingin ja pääkaupunkiseudun asunnottomuusongelmasta kirjoitetaan aineistossa runsaasti. 

Eräänä syynä aiheen käsittelyn runsauteen on luultavasti se, että asuntoministeri Jan Vapaavuori 

asetti vuonna 2007 työryhmän17 pohtimaan ratkaisuja asunnottomuuden ja erityisesti 

pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi. Työryhmässä on ”vahva Helsinki-painotus” (HS, 

22.5.2007). Painotusta voi pitää aiheellisena, koska Suomessa asunnottomuus keskittyy vahvasti 

juuri pääkaupunkiseudulle ja erityisesti Helsinkiin (Asunnottomat 2009; Helsingin seudun 

asuntoraportti 2008). Ilmiönä asunnottomuudelle onkin tyypillistä, että se keskittyy juuri suuriin 

kaupunkeihin (Korhonen 2002, 188–190; Laakso & Loikkanen 2004, 283). Keskittymistä on 

selitetty siten, että ihmiset hakeutuvat kaupunkeihin työn ja paremman elämän toivossa (Korhonen 

2002, 188–190; Laakso & Loikkanen 2004, 283). Kaupungin vetovoiman ohella maaseudun on 

myös nähty työntävän ihmisiä kaupunkeihin, koska maaseudulla köyhyys ja työttömyys voivat 

                                                                                                                                                                  

vastuu sosiaaliturvan ja -palveluiden järjestämisessä on vähäinen (Raunio 1995, 198). Residuaalisessa 

sosiaalipolitiikassa yksilön vastuuta korostetaan ja valtiolle katsotaan kuuluvan vain akuuttien hätätilojen lievittäminen. 

Tässä mallissa sosiaaliturva on viimesijaista, tarveharkintaista, kontrollihenkistä ja tasoltaan alhaisia. (Raunio 1995, 

198–199; Ruonavaara 1993, 149.) Suomessa kuntien myöntämä toimeentulotuki on esimerkki residuaalisesta 

sosiaaliturvasta. Esping-Andersen nimittää tämänkaltaista sosiaalipolitiikkaa anglo-amerikkalaiseksi. Kolmas 

sosiaalipoliittinen malli korostaa palkkatyötä sosiaaliturvan perustana. Esping-Andersenin nimittää tämänkaltaista 

sosiaalipolitiikkaa keskieurooppalaiseksi malliksi, Titmuss taas suoritusperustaiseksi malliksi. Tämä malli takaa 

työelämässä mukana oleville hyvät etuudet, mutta työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden sosiaaliturva on heikko. 

Pohjoismaisesta näkökulmasta tarkasteltuna palvelut ovat kehittymättömiä ja tästä syystä suoritusperustaista 

sosiaalipolitiikkaa harjoittavia maita kutsutaan myös ”jakovaltioiksi”. (Raunio 1995, 198.) 
17 Jan Vapaavuori nimitti työryhmään Helsingin kaupungin sosiaalijohtaja Paavo Voutilaisen, piispa Eero Huovisen, 

psykiatri Ilkka Taipaleen sekä Y-säätiön toiminnanjohtaja Hannu Puttosen. 
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helpommin kuin kaupungissa leimata ihmisen. Heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien 

ihmisten siirtyessä kaupunkiin jäävät he uudessa ympäristössä helposti asunnottomiksi. (Korhonen 

2002, 188–189.) 

 

Pidemmän aikavälin tarkastelu osoittaa, että asunnottomien määrä laski Helsingissä ja koko maassa 

2000-luvun alkuvuosiin saakka, jonka jälkeen asunnottomien määrä on taas hiljalleen kasvanut 

(Asunnottomat 2009; Korhonen 2002, 190). Määrällisen kasvun lisäksi asunnottomuus on alkanut 

koskettaa myös uusia väestöryhmiä. Vaikka edelleenkin suurin osa asunnottomista on yksinäisiä, 

syrjäytyneitä miehiä, asunnottomana on aikaisempaa enemmän myös naisia, nuoria ja 

maahanmuuttajia (Korhonen 2002, 192; Helsingin seudun asuntoraportti 2008). Helsingissä 

asunnottomuuden vähenemisen on nähty olevan seurausta Helsingin kaupungin harjoittamasta 

pitkäjänteisestä asunto- ja sosiaalipolitiikasta. Kaupunki on muun muassa rakennuttanut 1960-

luvulta lähtien tuhatkunta sosiaalisin perustein jaettavaa vuokra-asuntoa vuodessa. (Korhonen 2002, 

189.) Vuokra-asuntojen rakentaminen on kuitenkin vähentynyt 2000-luvulla, johon on osittain ollut 

vaikuttamassa talouden korkeasuhdanne (Juntto 2001; Korhonen 2002, 189). Sosiaalisin perustein 

jaettavien vuokra-asuntojen rakentaminen on vähentynyt luultavasti myös siksi, että asuntojen 

tarjoaminen asunnottomille ei ole kunnalle ilmaista. Asunnottomuuden keskittyminen Helsinkiin 

kärjistää edelleen tilannetta, mikä on omiaan synnyttämään närää pääkaupunkiseudun kuntien 

välillä. (Korhonen 2002, 190.) Sosiaalisin perustein jaettavien vuokra-asuntojen rakentamisen 

laiminlyönti yhdistettynä Helsinkiin suuntautuvaan muuttovirtaan lisää merkittävästi 

asunnottomuusriskiä, mikä tulee esiin myös aineistosta. 

 

Sosiaalisia vuokra-asuntoja pitäisi [Helsingin kaupungin sosiaalijohtaja Paavo] 
Voutilaisen mukaan rakentaa riittävästi. 
HS, Kaupunki 22.5.2007 
 
Peipisen [Helsingin asuntolautakunnan puheenjohtaja] mielestä vuokra-asuntojen 
rakentamisen sivuuttaminen on ”vastuutonta ja se lisää asunnottomuusriskiä sekä 
kaupunkien välistä epätasa-arvoa”. 
HS, Kaupunki 21.3.2009 

 

Koska kunnallisia vuokra-asuntoja jaetaan sosiaalisin perustein eli asuntoja jaettaessa harjoitetaan 

tarveharkintaa, turvaa menettely heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien henkilöiden aseman 

asuntomarkkinoilla. Koska Helsingin kaupungilla ei kuitenkaan ole tarjota vuokra-asuntoja kaikille 

asunnon tarvitsijoille, johtaa pitenevä ”vuokra-asuntojono” kiristyvään tarveharkintaa eli siihen, että 

asunnon saa kaikkein heikoimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat henkilöt. Tämä 
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sosiaalisesti oikeudenmukainen menettely yhdistettynä liian vähäiseen vuokra-asuntojen määrään 

johtaa kunnallisen vuokra-asumisen leimaantumiseen. Samalla kehitys lisää segregaatiota 

asuinalueiden välillä, mutta myös niiden sisällä. (Piirainen 1993, 212.) 

 

Nyt [Helsingin] kaupungin asunnon saa käytännössä se, joka sitä eniten tarvitsee. 
Esimerkiksi puutteellisesti asuvat menevät jonon ohi, samoin lapsiperheet. 

  HS, Kaupunki 15.9.2005 
 

Asuinalueiden sosioekonominen eriytyminen on paljolti seurausta viime 
vuosikymmenten lähiörakentamisesta sekä 1990-luvun alun lamasta. Vaikka tilannetta 
on pyritty parantamaan sosiaalisen sekoittamisen politiikalla, sosiaalisen 
asuntotuotannon keskittäminen heijastuu nykytilanteeseen. 
HS, Pääkirjoitus 27.11.2009 

 

Kaupungin vuokra-asuntoa ilman jääneiden asunnon tarvitsijoiden pitää yrittää hankkia asunto 

vapailta vuokra-asuntomarkkinoilta. Koska pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Helsingissä vuokra-

asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, asuntojen hinnat vapailla markkinoilla ovat huomattavasti 

korkeammat kuin kunnan vuokra-asunnoissa: Vuonna 2006 tehty vertailu kertoo, että Helsingissä 

kaupungin aravavuokra-asuntojen neliövuokrat olivat yli kolmanneksen halvemmat kuin 

vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrat (ARA, Selvityksiä 2007). Kaupungin vuokra-

asuntojen alhaiset vuokrat mainitaan myös aineistossa ja niiden nähdään hillitsevän 

markkinavuokrien nousua ja tätä kautta vakauttavan asuntopolitiikkaa. Tämä kuitenkin näyttää 

olevan enemmän toivetta kuin todellisuutta, koska kaupunki pystyy tarjoamaan vuokra-asunnon 

vain pienelle osalle vuokra-asunnon hakijoista. Kilpailu vuokra-asunnoista varsinkin Helsingissä on 

siis kovaa ja kohtuuhintaisen asunnon löytäminen likipitäen mahdotonta. 

 

Asunto-ohjelman mukaan [Helsingin asuntopoliittinen ohjelma vuosille 2004–2008] 
Helsinki rakennuttaa tulevina vuosina aiempaa vähemmän arava-vuokra-asuntoja. 
Vastaavasti hitas-omistusasuntojen ja sääntelemättömien vuokra-asuntojen osuutta 
kasvatetaan. 
HS, Kaupunki 2.1.2005 

 
Vuokra-asuntoa hakevien määrä on kääntynyt kasvuun, mutta asuntojen määrä on 
laskenut. Asuntojonoon ilmoittautuneiden joukko kasvoi viime vuonna 
pääkaupunkiseudulla Valtion asuntorahaston mukaan lähes 10000:lla. 
HS, Kaupunki 22.2.2007  
 
Kun amsterdamilainen tarvitsee vuokrakämpän, kaupunki osoittaa hänelle jonkin 
luukun jostakin heti seuraavana päivänä. Ajan myötä voi kohota parempaan 
asumisen. Helsinki tarjoaa vuokra-asunnon hakijalle paikan 16 000 hakijan jonosta, 
ja useimmiten sen peräpäästä. 
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HS, Kaupunki 15.9.2007  
Kunnilla pitäisi olla halpoja, väliaikaiseen asumiseen tarkoitettuja asuntoja, joissa 
olisi kevyempi varustus. 
HS, Kaupunki 1.10.2008 
 
[Helsingin] Kaupungin vuokra-asuntojen 8-9 euron neliövuokrat hillitsevät myös 
markkinavuokria ja vakauttavat asuntopolitiikkaa. 

 HS, Kaupunki 31.8.2008 
 

Helsingin Sanomat käsittelee kunnallisia vuokra-asuntoja myös silloin, kun se uutisoi Helsingin 

kaupungin suunnitelmasta alkaa rakennuttaa vuokra-asuntoja, joiden rakentamiseen ei käytettäisi 

valtion tukea. Puhutaan harava-hankkeesta ja haravavuokra-asunnoista. Siirtyminen valtion 

tukemista vuokra-asunnoista Helsingin kaupungin itse rahoittamiin haravavuokra-asuntoihin 

merkitsisi, ettei kaupungin enää tarvitsisi ottaa huomioon valtion asettamia tiukkoja ja hyvin 

seikkaperäisiä rajoituksia asukasvalinnassa. Rajoitusten noudattaminen on ehtona valtion tuen 

saamiselle ja niiden noudattamista valvoo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus eli ARA. 

Arviointiperusteita ovat muun muassa asunnonhakijan asunnontarve, varallisuus sekä tulot ja 

perusteita sovelletaan sekä aravavuokra-asunnoissa että korkotukivuokra-asunnoissa. Vapaan 

asukasvalinnan lisäksi haravavuokra-asuntojen myymiselle ei olisi myöskään rajoitteita, toisin kuin 

on valtion tukemissa vuokra-asunnoissa. Haravavuokra-asunnot loisivatkin Helsingin kaupungille 

uuden välineen, jolla se pystyisi nykyistä paremmin valikoimaan itselleen mieluisia tulomuuttajia. 

 

Valtio määrittelee asukasvalintakriteerit aravavuokrataloissa, joiden rakentamisessa 
on käytetty valtion rahaa. Niissä asuu noin 88000 helsinkiläistä. Helsingissä vasta-
aseena on väläytelty Helsingin omaa aravajärjestelmää eli Haravaa, jossa Helsinki 
rahoittaisi itse oman asuntorakentamisensa. Samalla kaupunki saisi itse päättää, keitä 
sen rakentamiin asuntoihin pääsisi asumaan. 
HS, Kaupunki 15.9.2005 

 
Oma rahoitus olisi Helsingin kannalta joustavampi, koska kaupunki voisi silloin 
päättää nykyistä vapaammin muun muassa asukasvalinnasta ja asuntojen 
mahdollisesta myynnistä. 
HS, Kaupunki 1.12.2005 
  
Helsinki on tutkinut haravaksi kutsuttua Helsingin omaa aravajärjestelmää, jossa 
kaupunki itse järjestäisi rahoituksen vuokra-asuntoihin. Tällöin kaupungin ei tarvitsisi 
välittää valtion tuen tuomista rajoituksista. 
HS, Kaupunki 5.5.2006 

 

Haravavuokra-asunnot merkitsisivät toteutuessaan merkittävää periaatteellista muutosta Helsingin 

kaupungin rooliin harjoittaa asuntopolitiikkaa. Koska käytännössä muutos ”aravasta haravaan” 
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tarkoittaisi sitä, että Helsingin ei tarvitsisi ottaa huomioon sosiaalisia perusteita haravavuokra-

asuntoja jakaessaan, kaupungin rooli lähestyisi yksityisiä vuokranantajia. Näin kaupungin 

harjoittama asuntopolitiikka laajenisi koskemaan myös muita kuin erityisryhmiä. Tällaisia olisivat 

esimerkiksi pieni- ja keskituloiset työssäkäyvät henkilöt, joiden tulot ovat estäneet heitä saamasta 

kunnallista vuokra-asuntoa.  Harava-hankkeen tärkeyttä perustellaan myös sillä, että kaupunki voisi 

tarjota haravavuokra-asuntoja työntekijöilleen, jonka arvellaan helpottavan kaupunkia työvoiman 

saannissa. Työvoiman liikkuvuuden arvellaan helpottuvat varsinkin hoiva-, palvelu- ja opetusalojen 

parissa, joilla palkat ovat varsin vaatimattomia. 

 

Jos harava toteutuu, se antaa kaupungin asuntopolitiikkaan välineen, jolla pieni- ja 
keskituloisille saadaan lisää vuokra-asuntoja. Harava-järjestelmä on miellettävä 
uudeksi keinoksi, jolla kaupunki voi tarjota työntekijöilleen kohtuuhintaisia asuntoja. 
HS, Pääkirjoitus 25.5.2005 
 
Tulevaisuudessa asunnonjakoperusteiksi nousevat [Helsingin kiinteistöviraston 
asuntoasiainosaston päällikkö Mikko] Luukkosen mielestä hakijoiden resurssit tehdä 
työtä ja maksaa veroja. 
HS, Kaupunki15.9.2005 
 

Helsingin Sanomissa harava-hanketta myös arvostellaan. Sen pelätään merkitsevän uhkaa 

sosiaaliselle vuokra-asuntotuotannolle, jos jatkossa vain erityisryhmien asuntoihin otettaisiin valtion 

korkotukilainaa. Haravavuokra-asuntoihin siirtymisen nähdään vähentävän sosiaalisin perustein 

jaettavien vuokra-asuntojen määrää, joka huolestuttaa erityisesti vasemmistopuolueiden edustajia. 

Helsingin kunnallispolitiikassa rintamalinja harava-hankkeessa näyttääkin kulkevan perinteisen 

oikeisto-vasemmisto -jaon mukaisesti Kokoomuksen lähtökohtaisesti kannattaessa haravavuokra-

asuntojen rakentamista. Keskustelussa haravavuokra-asunnoista Helsingin kaupungin halu valikoida 

vuokra-asunnoissaan asuvat henkilöt heidän veronmaksukyvyn perusteella tulee aineistosta 

yllättävän selvästi esille. Sosiaalipoliittisesta näkökulmasta arvioitaessa mahdollinen siirtyminen 

aravavuokra-asunnoista haravavuokra-asuntoihin olisi täydellinen asuntopoliittinen suunnanmuutos. 

Kun aravavuokra-asuntojen ensisijaisena jakoperusteena on sosiaalinen tarve, haravavuokra-

asuntojen jakoperusteena näyttäisi olevan ansaintaperiaate. Kun Helsingin kaupungin 

haravahanketta tarkastellaan sosiaalipolitiikassa yleisesti käytetyn Richard M. Tittmussin 

tyypittelyn kautta, haravajärjestelmään siirtyminen merkitsisi siirtymistä sosiaalipolitiikan 

institutionaalisesta mallista kohti suoritusperustaista sosiaalipoliittista mallia (Raunio 1995, 196–

199). 
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Hyvät työntekijät saisivat siis tulevaisuudessa syrjäyttää asuntojonossa heikommin 
verotuloa tuottavat tai sosiaalisesti ongelmaiset hakijat. 
HS, Kaupunki 15.9.2005 
 
[Ministeri Hannes] Manninen muistuttaa, että asuntopolitiikassa on kyse 
yhteisvastuusta. … Ajatus siitä, että suurin kaupunkimme alkaisi poimia ikään kuin 
rusinoita pullasta, ottamalla vastaan auliita avustuksia, muttei tuottamaan riittävästi 
tavallisia vuokra-asuntoja niitä tarvitseville, on uutta ja epätoivottavaa 
asuntopoliittista kulttuuria. 
HS, Kaupunki 5.5.2006 

 
On totta, että esitys painottaa voimakkaasti aravarahoituksesta luopumista. Esityksen 
mukaan vain erityisryhmien asuntoihin otetaan valtion korkotukilainaa. Jos Helsinki 
toteuttaa aikeensa, perinteisten arava-vuokra-asuntojen määrä vähenee hitaasti mutta 
varmasti. Samalla aravarajoitukset poistuvat ja kaupunki voi vapaammin päättää, 
kenelle se asunnot vuokaa. 
HS, Pääkirjoitus 25.5.2006 
 

Aineistossa käsitellään Helsingin ja Helsingin seudun alueellista segregaatiota eli asuinalueiden 

sosiaalista eriytymistä sosioekonomisen aseman, tulotason ja työllisyyden näkökulmista. Eniten 

alueellisesta segregaatiosta käsitellään kuitenkin maahanmuuton näkökulmasta ja käsittely yhdistyy 

keskusteluun Helsingin koulujen eriytymisestä. Suurkaupunkien alueilla sosiaalista eriytymistä 

ilmenee aina jossain määrin, joka johtuu siitä, että ihmiset huomioivat asuinalueen ja asunnon 

valinnassa sekä taloudelliset realiteetit että asumispreferenssit, ja näin tietyntyyppiselle 

asuinalueelle päätyy asumaan keskimäärin samantyyppisiä ihmisiä. Alueellista segregaatiota 

aiheuttavat myös filteroituminen18 eli suodattuminen sekä syrjintä, joka tyypillisesti kohdistuu 

tiettyihin etnisiin ryhmiin. (Laakso & Loikkanen 2004, 284–285.) Aineistossa esitetään, että 

Helsingissä alueellinen segregaatio johtuu osaltaan juuri maahanmuuttajien syrjimisestä niin 

asunto- kuin työmarkkinoilla, joka pakottaa heidät asumaan alueellisesti keskittyneihin kunnallisiin 

vuokra-asuntoihin. Näin rasistiset asenteet muokkaavat myös tilallista järjestystä (Koskela 2002, 

212). Yleisemminkin alueellinen segregaatio voidaan tulkita olevan yhteiskunnallisen 

eriarvoisuuden tilallinen ilmentymä (Savage, Warde & Ward 2003). Sosiaalisen eriytymisen 

päätepisteenä voidaan pitää slummeja, jonne kasautuvat köyhyys, huono-osaisuus ja sosiaaliset 

ongelmat (Laakso & Loikkanen 2004, 284–285). 

                                                 
18 Filteroituminen eli suodattuminen perustuu siihen, että uudet asunnot ovat keskimäärin suurempia, paremmin 

varusteltuja ja siten myös kalliimpia kuin vanhat asunnot. Varakkaiden kotitalouksien siirtyessä asumaan uusiin 

asuntoihin heidän jälkeensä jättämiin asuntoihin siirtyy pienituloisia kotitalouksia. Jos uudet asunnot muodostavat 

kokonaisen uuden asuinalueen, suodattuminen johtaa siihen, että alueelle muuttaa suurituloisia kotitalouksia, 

pienituloisten asuessa vanhalla asuinalueella. (Laakso & Loikkanen 2004, 285.) 
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Verrattaessa Helsingin ja pääkaupunkiseudun tilannetta muihin maailman suurkaupunkeihin, 

alueellinen segregaatio on hyvin vähäistä, eikä slummiutumiskehitystä ole syntynyt, jota 

painotetaan myös aineistossa. Esimerkiksi seitsemän eurooppalaisen maan vertailussa Helsingin 

seutu osoittautui sosiaalisesti tasaisimmaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että toisin kuin esimerkiksi 

Englannin ja Ranskan kaupungeissa, Helsingin seudulle ei ole syntynyt huono-osaisuuden 

laajamittaista kasautumista, vaikka tasoeroja alueiden väliltä löytyykin. (Kortteinen & Vaattovaara 

2003, 332–334.) Asuinalueiden sosiaalista eriytymistä ovat estäneet muun muassa tasainen 

tulonjako, homogeeninen väestö sekä maahanmuuttajien suhteellisen vähäinen määrä. Myös 

julkisen vallan toimenpiteet kuten verotus, tulonsiirrot sekä kaavoitus- ja asuntopolitiikka, jossa 

sosiaalinen sekoittaminen on ollut johtava periaate, ovat estäneet jyrkkien sosiaalisten erojen 

syntymisen alueiden välille. (Laakso & Loikkanen 2004, 285; Kortteinen & Vaattovaara 2003, 

332.) Myöskään pääkaupunkiseudun kaupunkien välillä ei ole ollut havaittavissa merkittävää 

segregaatiokehitystä. 

 

Kansainvälisesti Helsingin seudun tasapaino on harvinainen poikkeus, ja siitä 
kannattaa professorien [Mari Vaattovaara ja Matti Kortteinen] mukaan olla 
tyytyväinen. 
HS, Kaupunki 9.3.2007 
 
Vuoteen 1990 saakka väestön sosiaalinen sekoittuminen toimi hyvin, ja edelleen 
asuinalueet – kaupungeista [Helsinki, Espoo ja Vantaa] nyt puhumattakaan – ovat 
sisäisesti tavattoman moniaineksisia. 
HS, Kaupunki 9.3.2007 
 
Suomessa varsinaisia ongelmalähiöitä ei vielä ole, ja niiden syntyminen voidaan 
päättäväisellä asuntopolitiikalla estää.  
HS, Pääkirjoitus 26.10.2009 

 

Aineistosta kuitenkin ilmenee, että alueellinen kehitys ei ole ollut Helsingissä 1990-luvun jälkeen 

yhtä tasaista kuin aikaisemmin, ja erityisesti köyhyys ja työttömyys ovat kasautuneet Pohjois- ja 

Itä-Helsingin lähiöihin. Nämä aineistossa esille nostetut alueet eivät kuitenkaan ole tasalaatuisesti 

huono-osaisia, vaan huono-osaisuuden alueellinen kuva on paremminkin pistemäinen, jonka voi 

katsoa olevan ainakin osittain seurausta kaupungin harjoittamasta sosiaali- ja asuntopolitiikasta 

(Vaattovaara 1998, 141–143). Kyse on siis enemmänkin yksittäisistä taloista, jonne huono-osaisuus 

on kasautunut, kuin kokonaisista asuinalueista. Huono-osaisuuden pistemäisen esiintymisen on 

havainnut myös Mika Piirainen (1993, 209–214), joka toteaa, että syrjäytymisestä aiheutuvat 

ongelmat eivät jakaudu kaupunginosittain, vaan ne ”keräytyvät taskuiksi tavallisille 

vuokrataloalueille”. Pääkaupunkiseudun alueellisen kuvan pidempiaikaisessa tarkistelussa voidaan 
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kuitenkin havaita, että 1950- ja 1960-luvuilta alkanut alueiden yhtenäistymiskehitys päättyi 1990-

luvulla, jonka jälkeen erot pääkaupunkiseudun alueiden välillä alkoivat jälleen kasvaa (Kortteinen 

& Vaattovaara 2003, 334–335). Eriytymiskehitystä on selitetty työvoiman kysynnässä tapahtuneilla 

muutoksilla: Samaan aikaan kun korkeasti koulutetun työvoiman, varsinkin ICT-alan työvoiman, 

kysyntä kasvoi, vähemmän ammattitaitoa vaativasta työvoimasta oli ylitarjontaa. Muutos aiheutti 

sekä sosiaalisten että alueellisten erojen kasvua hyväosaisten asettuessa aiempaa selvemmin 

asumaan omille alueilleen, pääkaupunkiseudun länsiosiin (Kortteinen & Vaattovaara 2003, 342). 

 

Pääkaupunkiseudulla köyhyys ja ongelmat jatkavat keskittymistään Helsingin 1960- ja 
1970-lukujen lähiöihin. Uusi vauraus leviää reunojen omakotialueille. 
HS, Kaupunki 9.3.2007 

 
1980-luvun lopulla työttömyyserot kaupunginosien välillä olivat olemattomia. 
Heikoimmillakin alueilla asui tavallista työssäkäyvää väkeä. Nyt osassa Helsinkiä 
kolmannes työikäisistä miehistä on työvoiman ulkopuolella. 
HS, Kaupunki 9.3.2007 

 
…Heikot alueet eivät ole päässeet samantahtiseen nousuun edes aivan viime aikoina, 
jolloin yleinen työllisyys on reippaasti parantunut. … Jos köyhyys kasautuu, kyse on 
yksittäisistä taloista. 
HS, Kaupunki 9.3.2007 

 

Aineistossa esitetään, että aikaisemmat asuntopoliittiset toimet ovat eräs syy sille, miksi huono-

osaiset ihmiset ja maahanmuuttajat ovat Helsingissä kasautuneet juuri tietyille alueille. Käytännössä 

asuntopoliittisilla toimilla viitataan 1970-luvulla Helsinkiin rakennettuihin suuriin lähiöalueisiin, 

joissa sosiaalisen asuntotuotannon osuus on erittäin suuri (Laakso & Loikkanen 2004, 285–286). 

Koska kaupungin vuokra-asuntoja jaettaessa käytetään tiukkaa tarveharkintaa, alueelle alkaa 

kasautua erilaisista sosiaalisista ongelmista kärsiviä ihmisiä sekä maahanmuuttajia, koska heidän 

mahdollisuudet vuokrata asuntoa vapailta markkinoilta ovat heikot. Jos siis sosiaalista 

asuntotuotantoa sijoitetaan liiaksi yhteen paikkaan, syventää se asuinalueiden sosiaalista eriytymistä 

erityisesti silloin, kun markkinoilla on liian vähän vuokra-asuntoja. Tämä johtuu siitä, että liian 

vähäinen vuokra-asuntokanta pakottaa kaupunkia tiukentamaan tarveharkintaa eli vuokra-asunnon 

saa kaikkein huonoimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat asunnonhakijat. Sosiaalisesti 

oikeudenmukainen menettely aikaansaa kuitenkin sen, että sosiaaliset ongelmat kasautuvat vuokra-

asuntoalueille ja asumismuoto leimautuu marginaaliryhmien asumismuodoksi. Tämänkaltainen 

kehitys on ollut havaittavissa juuri tietyissä Pohjois- ja Itä-Helsingin lähiöissä, vaikka vielä mitään 

syvää sosiaalista eriytymistä ei ole syntynyt. 
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Helsingin niemi on vauras kivilinnoitus, joka on edelleen vahvistumassa. Osa 
Helsingistä – pääosin 1960–1970-luvuilla rakennetut kerrostaloalueet – ovat 
kuitenkin jäämässä jälkeen, ja nimenomaan suhteessa muuhun seutuun, joka 
vaurastuu. 
HS, Kaupunki 9.3.2007 

 
Helsingissä on jo kouluja, joiden oppilaista 30–40 prosentilla on 
maahanmuuttajatausta. Maahanmuuttajien kasautuminen samoihin kouluihin johtuu 
siitä, että kaupunki tarjoaa vuokra-asuntoja maahanmuuttajille tietyistä 
kaupunginosista. 
HS, Pääkirjoitus 26.10.2009 
 
Koulujen eriytymisen ongelmista on toki syytä puhua. On kuitenkin yksioikoista 
väittää, että menneiden vuosikymmenten asuntopolitiikan … seuraukset korjattaisiin 
maahanmuuton estämisellä. 
HS, Pääkirjoitus 27.11.2009 

 
Etnistä eriytymistä taas ruokkii maahanmuuttajien syrjintä niin asunto- kuin 
työmarkkinoilla. … Vaihtoehdoksi jäävät sosiaalisesti tuetut, tietyille asuinalueille 
keskittyneet vuokra-asunnot. Seurauksena on maahanmuuttajataustaisten asukkaiden 
keskittyminen tietyille alueille, vaikka he toivoisivat itselleen ja lapsilleen 
kulttuurisesti tasapainoista, vuorovaikutteista ja turvallista asuinympäristöä.  
HS, Pääkirjoitus 27.11.2009 
 

Krooninen vuokra-asuntojen alitarjonta luo siis olosuhteet sille, että vuokra-asuminen muuttuu 

marginaaliseksi ja sitä kautta leimaavaksi asumismuodoksi. Tällainen kehityskulku on tyypillinen 

maissa, joissa kodinomistuksen eetos elää vahvana. Suomea voidaankin perustellusti pitää 

kodinomistusyhteiskuntana, koska omistusasumisen osuus asuntokannasta on täällä 

poikkeuksellisen korkea19. Lisäksi suomalainen asuntopolitiikka suosii omistusasumista ja 

kodinomistus kytkeytyy vahvasti yhteiskunnassa vallitseviin ideologioihin. (Piirainen 1993, 211–

212.) 

 

Alueellista segregaatiota käsitellään aineistossa erityisesti maahanmuuttaja-näkökulmasta ja 

käsittely linkittyy vahvasti peruskoulujen eriytymisestä käytävään keskusteluun. Tilastollisesti 

tarkasteltuna maahanmuuttajat ovatkin Suomessa keskittyneet pääkaupunkiseudulla ja erityisesti 

juuri Helsinkiin. Keskittymisestä kertoo esimerkiksi se, että vuonna 2010 Helsingissä asui 41 735 

ulkomaan kansalaista, joka on 7,2 prosenttia kaupungin väestöstä ja pääkaupunkiseudulla ulkomaan 

                                                 
19 Vuonna 2000 Suomessa omistusasuntojen osuus asuntokannasta oli 64 prosenttia kun taas vuokra-asuntojen osuus oli 

32 prosenttia. Esimerkiksi Ruotsissa asuntokannasta omistusasuntotoja (suora ja epäsuora omistus) oli 54 prosenttia ja 

Tanskassa 57 prosenttia. Vuokra-asuntojen osuus asuntokannasta oli Ruotsissa 40 prosenttia ja Tanskassa 39 prosenttia.  

(Karlberg & Victorin 2004, 58.) 
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kansalaisia asui 69 219 henkilöä, joka on 6,7 prosenttia seudun väestöstä. Sen sijaan koko maassa 

ulkomaan kansalaisia oli 155 705 henkilöä, joka on vain 2,9 prosenttia koko maan väestöstä. 

(Tilastokatsaus, Kvartti 1/11.) Aineistossa todetaankin, että ”Suomessa juuri Helsinki vetää 

maahanmuuttajia” (HS 28.11.2009). Keskittyminen on ymmärrettävää, koska ”maahanmuuttajat 

itsekin hakeutuvat sinne, missä on totuttu monikulttuurisuuteen” (HS 28.11.2009). Keskustelua 

maahanmuuttajien keskittymisestä käydään koulujen eriytymisen näkökulmasta ja keskusteluun 

osallistuu kaupungin virkahenkilöitä, ”maahanmuuttajakoulujen” rehtoreita sekä koulujen 

eriytymiseen perehtynyt tutkija. Kaupungin virkahenkilöt painottavat, että maahanmuuttajien 

liiallinen keskittyminen tietyille asuinalueille tulee estää, koska maahanmuuttajien määrän 

noustessa tarpeeksi korkeaksi, kantaväestö alkaa muuttaa alueelta pois ja alue leimautuu. Erityisesti 

huolta kannetaan kantaväestöön kuuluvien lapsiperheiden asumispreferensseistä. Heitä kun on 

vaikea saada muuttamaan alueelle, jonka lähikoulu on leimautunut ”maahanmuuttajakouluksi” (HS 

27.11.2009). 

 

Suomessa katsotaan, että silloin kun maahanmuuttajien osuus nousee viidennekseen, 
asuinalue muuttuu. Kantaväestö alkaa kartella sitä. Merkkejä tästä on jo, sanoo 
suunnittelupäällikkö Kirsti Mäkinen Helsingin kaupungin talous- ja 
suunnittelukeskuksesta. Esimerkiksi Vuosaaren uusiin rivitaloihin ei ole ollut 
odotettua tunkua – Meri-Rastilan koulun maahanmuuttajamaineen vuoksi. 
”Lapsiperheille koulun valinta on hyvin kriittistä.” 

 HS, Kaupunki 26.11.2009 
 

[Helsingin koulutoimenjohtaja Rauno] Jarnila pitää selvänä, ettei ole hyvä sijoittaa 
maahanmuuttajia liiaksi samoille alueille.  

HS, Kaupunki 28.11.2009 
 

Muiden maiden kokemusten mukaan kantaväestö alkaa muuttaa pois alueelta, jossa 
maahanmuuttajien määrä lähenee 30:a prosenttia. 
HS, Kaupunki 28.11.2009 

 

Jos segregaatiokehitykseen ei puututa erilaisin hallinnollisin keinoin, asuinalueiden eriytymisen 

nähdään jatkuvan entisestään ja uhkakuvana on Tukholman ja Pariisin esikaupungeissa tapahtunut 

slummiutuminen. Tämä aineistosta esiin nouseva tulkinta mukailee sitä perinteistä näkemystä, 

jonka mukaan maahanmuuttajien kasautuminen tietyille alueille synnyttää lähtökohtaisesti 

ongelmia, eikä kasautumisella nähdä olevan myönteisiä puolia. Tilallisesta etäisyydestä 

maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä seuraa siis väistämättä sosiaalinen etäisyys (Koskela 

2002, 212). 
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Pääkaupunkiseudulla pitää ripeästi ryhtyä miettimään keinoja, joilla estetään sen 
kaltainen kehitys, joka on tapahtunut Tukholman ja Pariisin esikaupunkialueilla. Osa 
kouluista on leimautunut pelkästään maahanmuuttajien kouluiksi, ja niihin on 
vaikeata houkutella pätevää työvoimaa. 
HS, Pääkirjoitus 26.10.2009 
 
Helsinki valmistelee parhaillaan ohjelmaa ulkomaalaisten asumisesta. 
Toimenpideohjelma muunkielisen väestön tasaisemmasta sijoittumisesta eri 
kaupunginosiin ja hallintamuodoltaan erilaisiin asuntoihin valmistuu ensi vuonna. 
HS, Kaupunki 26.11.2009 
 
Maahanmuuttajien asuinalueiden valintaan voidaan vaikuttaa kaavoituksella ja 
asuntopolitiikalla. Näitä keinoja on rohjettava käyttää niin, ettei joistain 
kaupunginosista tehdä pääosin maahanmuuttajien asuinalueita. 
HS, Pääkirjoitus 26.10.2009 
 
Ongelmien kasautumisen estämisessä tarvitaan myös asuntopolitiikkaa ja 
kaupunkisuunnittelua. 
HS, Kaupunki 28.11.2009 
 

Aineistossa esitetään myös kyseenalaistavia näkökulma siihen, seuraako suuresta 

maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrästä suoraan oppimistuloksien laskua tai muita ongelmia 

kouluissa. Maahanmuuttajaoppilaiden määrän sijasta ongelmaksi nimetään resurssipula sekä 

yleisemmin suomalaisessa yhteiskunnassa 1990-laman jälkeen tapahtunut eriarvoistumiskehitys ja 

valinnanvapautta korostava koulutuspolitiikka – kehityssuunnat, jotka ovat vaikuttaneet myös 

huono-osaisten kantasuomalaisten lasten koulunkäyntiin. Aineistossa korostetaan, että 

maahanmuuttajien kasautuminen asumaan tietyille alueille ei ole ainoa syy tiettyjen koulujen 

ongelmiin, vaan koulujen eriytymiskehitystä ovat vauhdittaneet niin harjoitettu asunto- kuin 

koulutuspolitiikkakin. 

 

[Koulujen eriytymis-]kehityksen uhriksi on usein katsottu kantaväestö, jonka 
mahdollisuudeksi jää pelastautua uhkaavalta vaaralta. Vähemmälle huomiolle 
keskustelussa on jäänyt se, että vanhemmilla on edelleen merkittävin vaikutus 
lapsensa koulumenestykseen – ei naapureilla tai koululla. 
HS, Pääkirjoitus 27.11.2009 
 
Nykykeskustelussa ongelmien syynä pidetään maahanmuuttajia ja kouluja sen sijaan, 
että tarkasteltaisiin kriittisesti eriarvoisuutta luovia yhteiskunnallisia rakenteita. 
Koulujen eriytymisen ongelmista on toki syytä puhua. On kuitenkin yksioikoista 
väittää, että menneiden vuosikymmenten asuntopolitiikan sekä myöhäisemmän, 
uusliberalistisen koulutuspolitiikan seurauksen korjattaisiin maahanmuuton 
estämisellä. 
HS, Pääkirjoitus 27.11.2009 
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Koulujen eriytyminen ei johdu maahanmuutosta. Ongelman juuret löytyvät 
yhteiskunnan eriarvoisuutta luovista rakenteista. 
HS, Pääkirjoitus 27.11.2009 

 
Valinnanvapauden lisääntyessä ja koulujen profiloituessa koulujen välinen 
eriarvoisuus väistämättä lisääntyy ja sosioekonomiset erot kasvavat. 
HS, Pääkirjoitus 27.11.2009 
 
Maahanmuuttajien määrä ei ole ainoa asia, joka vaikuttaa koulun toimintaan. 
HS, Kaupunki 28.11.2009 
 

Aineistossa maahanmuuttajien keskittymistä tulkitaan myös perinteisestä puhetavasta poikkeavalla 

tavalla ja esiin nostetaan maahanmuuton ja maahanmuuttajien keskittymisen myönteisiä puolia. 

Tämän puhetavan voi tulkita toimivan vastadiskurssina yleisesti vallalla olevalle näkemykselle siitä, 

että maahanmuuttajien suuri määrä alueella johtaa lähtökohtaisesti ongelmiin. Näkökulmaa tuovat 

esiin aineistossa erityisesti ”maahanmuuttajakouluissa” työskentelevät henkilöt. Aineistossa 

painotetaan, että arkipäivän monikulttuurisuus on ”myönteistä kansainvälisyyskasvatusta”, joka 

näyttää olleen myös tuloksellista. Tutkimuksen mukaan helsinkiläisten nuorten henkilökohtaiset 

kontaktit maahanmuuttajataustaisiin näkyy myönteisenä suhtautumisena maahanmuuttajia kohtaan 

(Keskinen 2001, 123). Tulos on myös linjassa kontakti-hypoteesin kanssa, jonka mukaan 

henkilökohtaiset kontaktit maahanmuuttajiin lisäävä suvaitsevaisuutta (Koskela 2002, 213). 

 

[Myllypuron ylä-asteen rehtori Anu] Tanzi-Albi sanoo silti vierastavansa 
ongelmakeskeistä lähestymistä asiaan. ”Tilanne on Suomessa vielä hyvä. 
Maahanmuuttajat tuovat kouluun paljon hyvää, kuten erilaisia tapoja olla yhdessä ja 
erilaista huumoria.” 
HS, Kaupunki 28.11.2009 

 
Monikulttuurisuus on meillä jokapäiväistä, tuttua ja turvallista, myönteistä 
kansainvälisyyskasvatusta. 
HS, Kaupunki 28.11.2009 

 

4.2.3. Taloudellinen näkökulma asumisen ongelmiin 

Helsingin Sanomat käsittelee asumisen ongelmia runsaasti taloudellisesta näkökulmasta. 

Aineistossa kaksi teemaa nousee keskeisesti esille: asuntopulasta johtuva työvoimapula sekä 

tonttimaan saatavuuteen liittyvät ongelmat. Huoli työvoiman saatavuudesta toistuu läpi koko 

aineiston. Huoli esitetään niin yksityisen kuin julkisen sektorin työnantajien taholta. 

Työntekijäryhmistä esiin nostetaan palvelu-, opetus- ja hoitosektorien työntekijät, joiden 
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riittävyydestä kannetaan erityistä huolta. Muuta maata huomattavasti kalliimpien 

asumiskustannusten nähdään vaikeuttavan työvoiman saatavuutta Helsingin seudulla ja näin olevan 

uhka seudun, mutta myös koko Suomen taloudelliselle kehitykselle. 

 

Maan ja omistusasuntojen hinta on kohonnut järkyttävän korkealle Helsingin 
seudulla. Vuokra-asuntotuotanto on romahtanut mitättömäksi ja enteilee vuokrien 
nousua. Pian tänne ei saada enää työntekijöitä. 
HS, Kaupunki 4.12.2006 
 
”Eläkkeelle jää suuri joukko työntekijöitä, ja heidän tilalleen tarvitaan uusia 
tulokkaita. Mutta jos heille ei ole tarjota kohtuuvuokraisia asuntoja, he eivät tule. 
Pääkaupunkiseudun talouskasvu uhkaa hiipua, eli nyt ei ole kyse pelkästään 
asuntopolitiikasta, vaan myös elinkeinopolitiikasta”, varoittaa YH-Suomi OY:n 
toimitusjohtaja Perttu Liukku. 
HS, Kaupunki 22.2.2007 
 
Hallitusohjelmassa luvatun asuntopoliittisen toimenpideohjelman onnistumisesta on 
kiinni seudun kilpailukyky ja koko maan menestys. 
HS, Kaupunki 30.8.2007 
 
Kauppakamarin arvion mukaan kasvua hidastaa seudun asunto-ongelma. 
HS, Pääkirjoitus 4.12.2007 
 
Kohtuuhintaisten asuntojen puute nähtiin uhkana osaavan työvoiman saamiselle 
seudulle. 
HS, Kaupunki 23.5.2009 

 

Huoli työvoiman saatavuudesta toistuu läpi koko aineiston, mutta erityisesti kannanotot sijoittuvat 

talouden noususuhdanteeseen, vuosien 2005 ja 2007 väliselle ajalle. Erityisen runsasta kirjoittelu on 

vuonna 2007. Tätä selittää muun muassa se, että vuosien 2007–2008 välillä Helsingin 

kokonaistyöpaikkamäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 18 000:lla eli 4,6 prosentilla ja 

Helsingin seudun 5,3 prosentilla, kun muualla maassa kokonaistyöpaikkamäärä kasvoi 3,6 

prosentilla. Työpaikkamäärän kasvu oli siis huomattavasti nopeampaa Helsingin seudulla kuin 

muualla maassa. Vuoden 2008 loppupuolella taantuma pysäytti työpaikkojen kasvun Helsingin 

seudun ulkopuolella ja käänsi työpaikkojen määrän 1,5 prosentin laskuun vuoden 2009 alussa. 

Helsingin seudulla työpaikkamäärä kasvoi samaan aikaan vielä prosentilla. (Helsingin 

työpaikkamäärä kasvoi koko vuoden 2008, Kvartti 2/09.) Pitkän aikavälin tarkastelussa Helsingin 

seudun työpaikkamäärää on kasvanut koko sotien jälkeisen ajan muutamaa lamakautta lukuun 

ottamatta. Työvoiman ylikysyntä on korjaantunut seudulle suuntautuneella muuttoliikkeellä, joka 

selittää seudun voimakasta kasvua ja jatkuvaa uusien asuntojen tarvetta. Työvoimatarpeen jatkuva 

kasvu on ollut seurausta monien toimialojen samanaikaisesta kasvusta, mutta erityisen nopeaa 
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kasvu on ollut palvelualoilla. Helsingin seudun asukasluku onkin seuraillut työpaikkojen määrän 

kasvua (Laakso & Loikkanen 2004, 118–119.) Tätä taustaa vasten huoli työvoiman saatavuudesta 

on ymmärrettävää. 

 

Työvoimapulan lisäksi aineistossa ongelmaksi ymmärretään asumisen kalleus Helsingin seudulla. 

Kallis asuminen luo korotuspaineita palkkoihin, joka osaltaan selittää elinkeinoelämän edustajien 

innon vaatia ”uutta asuntopolitiikkaa, joka takaa asunnon myös pienituloisille” (HS 6.3.2007). Tästä 

näkökulmasta asumisen tuet voidaan ymmärtää myös pienpalkka-alojen työnantajille suunnatuksi 

tueksi. Suomessa työnantajat ja työntekijä ovatkin korporatismin hengessä 1960-luvun lopulta 

1980-luvulle saakka ajaneet asuntopoliittisia tavoitteita aktiivisesti, ja ne on liitetty osaksi 

tulopoliittisia sopimuksia. Puhutaan niin sanotuista sosiaalipaketeista. Asuntopolitiikassa 

työnantajilla ja työntekijöillä on ollut ja on edelleen yhteiset intressit: Työnantajille on tärkeää 

työvoiman saatavuus ja palkkakustannusten taso, työntekijöille asunnon saanti ja reaalipalkan taso. 

(Juntto 1990, 266–268.) Laajemminkin tarkasteltuna taloudellisen kasvun tukemista on tyypillisesti 

pidetty asuntopolitiikan ja laajemmin sosiaalipolitiikan eräänä ulottuvuutena. Tämä on tapahtunut 

muun muassa parantamalla työvoiman laatua ja liikkuvuutta sekä ylläpitämällä kulutusta (Helne 

2003, 59–60; Juntto 1990, 17; Raunio 1995, 34–36, 124–125; Ruonavaara 1993, 153). 

Asuntopolitiikan avulla työvoiman sijoittumista pystytäänkin ohjaamaan alueille, missä 

työvoimasta on pulaa (Raunio 1995, 124–125). Tämä toive esiintyy useasti elinkeinoelämän 

edustajien toiveissa. 

 

Heikentynyt väestökehitys aiheuttaa työvoimapulaa ja alkaa pian hidastaa 
elinkeinoelämän kehitystä Helsingin seudulla. … [Helsingin kauppakamarin 
toimitusjohtaja Heikki J.] Perälän mukaan väestömuutos on seurausta Helsingin 
asuntopolitiikasta. 
HS, Kaupunki 8.3.2005 
 
Asuntopoliittiset ratkaisut, kuten kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuuden 
lisääminen, ovat yhtä lailla työllisyyspolitiikkaa kuin on oppisopimuskoulutuksen 
laajentaminen tai työnvälityksen tehostaminen. 
HS, Pääkirjoitus 18.8.2006 
 
[Helsingin kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J.] Perälän mukaan matalapalkka-
alojen avuksi tarvitaan myös uutta asuntopolitiikkaa, joka takaa asunnon myös 
pienituloisille. 
HS, Kaupunki 6.3.2007 
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Helsingin ja naapurikuntien kannattaisi kallistaa korvaansa myös elinkeinoelämän 
asuntopoliittiselle radikalismille. Kohtuuhintaista asuntoa tarvitsee sekä marketin 
kassa että Nokian insinööri, ja he taas tarvitsevat toisiaan. 
HS, Kaupunki 7.4.2007 

 

Elinkeinoelämän edustajat vaativatkin, että asuntopolitiikalla tulisi pyrkiä turvaamaan Helsingin 

seudun työvoimatarpeet. Käytännössä ehdotus tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi palvelusektorilla 

työskentelevien asumista tuettaisiin nykyistä enemmän. Myös Helsingin Sanomien pääkirjoitus 

ottaa voimakkaasti kantaa sen puolesta, että asuntopolitiikan tehtävänä on turvata julkisen ja 

yksityisen sektorin työvoiman saatavuus. Työvoiman saatavuuden turvaaminen on myös Harava-

hankkeen kantava tausta-ajatus ja toteutuessaan hanke palvelisi sekä julkisen että yksityisen 

työnantajan etuja. Elinkeinoelämän esittämä vaatimus asuntopoliittisista toimenpiteistä tulee 

mielenkiintoiseksi, kun sitä tarkisteellaan Suomen asuntopoliittista historiaa vasten. 1800-luvulta 

vielä 1900-luvun alkuvuosikymmenille saakka yksityiset työnantajat turvasivat työvoimatarpeensa 

tarjoamalla työväestölleen asuntoja, ja asumisoikeus näissä asunnoissa oli osa palkkaa. 1880-luvulta 

alkaen elinkeinovapauslain astuttua voimaan ja paternalistisen huoltovelvollisuuden päätyttyä 

työnantajat alkoivat hiljalleen luopua tästä periaatteesta. (Juntto 1990, 80–82.) Yksityisten 

työnantajien voidaan siten katsoa toimineen valtiollisen asuntopolitiikan edeltäjänä. Kun 1930-

luvulla valtio alkoi pohtia tarvetta harjoitta laajempaa asuntopolitiikkaa, työvoiman uusintaminen 

eli työvoiman saannin turvaaminen työnantajille oli asuntopolitiikan laajentamisen eräs perustelu. 

(Ruonavaara 1993, 151–154.) Täten työvoiman saannin turvaaminen on ollut ja näyttää olevan 

edelleen keskeinen asuntopolitiikan harjoittamisen syy. Anneli Junton (1990, 17; 2001) mukaan 

Suomessa asuntopolitiikalla onkin perinteisesti edistetty taloudellista kasvua ja asuntopolitiikan 

kytkökset talous- ja työvoimapolitiikkaan ovat olleet vahvat. Tämän perinteen jatkuminen tulee 

selvästi esille aineistosta, eli asuntopolitiikka nähdään edelleen tärkeäksi talouspolitiikan teon 

välineeksi - osaksi talouspolitiikan työkalupakkia. 

 

Kauppakamari aivan oikein huomauttaa, että Helsingin veropohjan vahvistaminen ei 
saa olla asuntopolitiikan ensisijainen päämäärä. Sen sijaan asuntopolitiikalla on 
turvattava niin kaupungin kuin elinkeinoelämänkin työvoiman saatavuus. Ja kilpailun 
yhtenä valttikorttina ovat asumiskustannukset. 
HS, Pääkirjoitus 8.9.2007  

 

Suomalaiselle asuntopolitiikalle ominainen talouden syklien mukainen asuntotuotannon tukeminen 

käy myös ilmi aineistosta (Juntto 2001; Laakso & Loikkanen 2004, 292–293; Lujanen 2004, 106–

107). Kun vuonna 2008 alkanut talouden taantuma romahdutti vapaarahoitteisen 
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omistusasuntotuotannon, alkoi valtio asuntopolitiikan keinoin vauhdittaa rakentamista. Juntto 

(2001) huomauttaakin, että rakennusalalle tyypillisiä rajuja suhdannevaihteluita on valtion toimesta 

tasoitettu asuntopolitiikan kautta, jotta rakentaminen ei pysähdy lama-aikoina kokonaan ja 

rakennusalan työttömyys nouse liiallisesti. Kun talouden suhdanteet paranevat, rakennusteollisuus 

alkaa taas rakentaa paremmin kannattavia vapaarahoitteisia omistusasuntoja. 

 

…[hallitus] käsittelee lisäbudjetissaan rakentamisen elvytystä: valtion korkotukea ja 
täytetakauksia tarjotaan kaikenlaisille vuokrataloille, joiden rakentamisella osittain 
korvataan pysähtynyttä omistusasuntotuotantoa. 
HS, Pääkirjoitus 13.1.2009 

 
Neuvottelu-urakoissa valtion lainabyrokratiaa on oikaistu. Elvytyksen nimissä 
hintavalvontaa on lievennetty. 
HS, Pääkirjoitus 13.12.2009 

 

Aineistossa tulee selvästi esille myös asuntojen kohtaanto-ongelma, joka osaltaan estää työvoiman 

liikkuvuutta. Helsingin seudulla ei ole riittävästi edullisia vuokra- ja omistusasuntoja, joihin pieni- 

ja keskituloisilla työntekijöillä olisi varaa. Lisäksi uusien asuntojen rakentaminen suosii kovan 

rahan omistusasumista sekä suuria asuntoja, koska edellisten rakentaminen on kannattavaa 

rakennusliikkeille, jälkimmäisten taas kunnille. Elinkeinoelämän edustajia taas hyödyttäisi, että 

Helsingin seudulle rakennettaisiin enemmän pieniä vuokra-asuntoja, koska se parantaisi työvoiman 

saatavuutta. Tässä elinkeinoelämän edut näyttäisivät olevan ristiriidassa kunnan ja 

rakennusliikkeiden etujen kanssa. Helsingin kaupungin ajama harava-hanke toteutuessaan taas 

hyödyttäisi elinkeinoelämän edustajia, koska siinä asunnot jaettaisiin veronmaksukyvyn perusteella 

eli pienipalkkaiset työntekijät syrjäyttäisivät työttömät ”vuokra-asuntojonossa”. Sen sijaan 

Helsingin kaupungin 75 neliömetrin keskipinta-alasääntö saa elinkeinoelämän edustajilta kritiikkiä. 

 

Työntekijöitä ei saada pääkaupunkiseudulle, koska omistusasuntojen hinnat ja 
vuokrat ovat karanneet tavallisen palkansaajan ulottumattomiin. Muualta Suomesta ei 
kukaan halua lähteä maksamaan kolminkertaista hintaa omakotitalosta tai 
kerrostalon perheasunnosta. Nuori vastavalmistunut ei pysty maksamaan 300–400 
euroa vuokraa enemmän kuin kotipaikkakunnalla. Palkka ei yksinkertaisesti riitä 
pääkaupunkiseudulla asumiseen. 
HS, Kaupunki 22.2.2007 
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… asuntopolitiikka ovat keskeisessä asemassa työvoiman saannin turvaamisessa. 
”Tarvitaan todella merkittävää, uudenlaista vuokra-asuntojen tuotantoa”, [Espoon 
kaupunginjohtaja Marketta] Kokkonen sanoo. Sairaanhoitajien palkoilla ei luultavasti 
tulevaisuudessakaan osteta sellaisia asuntoja, joita pääkaupunkiseudulle nyt 
rakennetaan. 
HS, Kaupunki 17.6.2007 
 
Helsingin seudun kuntien huoli on suuri, kun kalliiden asumiskustannusten takia tänne 
ei saada houkuteltua tarpeeksi esimerkiksi hoitohenkilökuntaa. 
HS, Kaupunki 21.8.2007 

 
Kaupan ja palvelusektorin työntekijäpulan avainkysymys Helsingin seudulla on 
asuminen, [Helsingin kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jorma] Nyrhilä korostaa. 
”Tarve on nimenomaan pienasunnoista”. 
HS, Kaupunki 5.9.2007 
 
Jos Helsingin seudun työllisyys halutaan pitää edes nykyisellään, on noista tuhansista 
asunnoista suuren osan oltava vuokrayksiöitä tai -kaksioita, joiden vuokran tavallinen 
työssä kävijä pystyy maksamaan. 
HS, pääkirjoitus 4.12.2007 

 
On kauhukuva, jos kauppojen kassat, terveydenhoitajat ja muut joutuvat joka aamu 
tulemaan 50 kilometrin päästä töihin tänne … meidän on pystyttävä asuntopolitiikalla 
huolehtimaan, että ihmisillä, jotka ovat täällä töissä, on myös mahdollisuus asua 
täällä. 
HS, Pääkirjoitus 28.11.2008 

 
Nyt kunnilla on työntekijöistä pulaa. Päiväkotien lastenhoitajilla, sairaanhoitajilla ja 
yksin asuvilla opettajilla ei ole varaa linnoihin, he tarvitsevat yksiön. 
HS, Kaupunki 23.5.2009 

 

Tonttimaan saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat toinen aineistossa erittäin paljon esillä oleva teema 

ja tonttipula näyttääkin olevan kerta toisensa jälkeen keskeinen syy Helsingin seudun asuntopulaan 

(Juntto 2001). Esimerkiksi 1990-luvun puolivälistä alkaen Helsingin seutu on ollut tilanteessa, jossa 

kaavoitetun maan puute on jatkuvasti rajoittanut seudun asuntotuotantoa. Helsinkiä lukuun 

ottamatta tilanne ei johdu maan puutteesta vaan siitä, että itsenäisissä keskenään kilpailevissa 

kunnissa ei ole pystytty vastaamaan työpaikkojen ja väestön kasvun aiheuttamaan kysynnän 

kasvuun. (Laakso & Loikkanen 2004, 201–202.) Syynä tonttipulaan näyttää olevan myös tietoinen 

kasvun hidastaminen, jolla pyritään turvaamaan kunnan talouskehitys. Palaan tähän aiheeseen 

tuonnempana. Eräs keskeinen ongelma tonttipulaan näyttää kuitenkin olevan epätäydellinen kilpailu 

maamarkkinoilla (Laakso & Loikkanen 2004, 230). 
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Markkinatalouden lakien mukaan asuntoja olisi pitänyt nousta paljon nykyistä 
enemmän, koska kysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Mutta tässä markkinatalous ei 
[ministeri Jan] Vapaavuoren mukaan toimi, koska yhtälö on niin monimutkainen. On 
kuntien kaavoitusmonopoli, tonttipula, ja se, että tontit eivät ole lähteneet 
rakentumaan. 
HS, Kaupunki 2.6.2007 
 
Tonttivarannon kasvattamista vaativat – ympäristöministeriön edustajat mukaan 
lukien – saattavat sinisilmäisesti uskoa, että markkinat hoitavat myös tonttien 
puutteesta syntyvän ongelman. Monien tavaroiden osalta markkinat toimivatkin … 
Tonttien osalta näin ei käy. 
HS, Pääkirjoitus 10.2.2009 
 

Kuten aineistosta käy ilmi, maamarkkinat eivät toimi niin sanotun normaalin markkinalogiikan 

mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että maa ei ole tasalaatuinen tuote, vaan maa-alueet eroavat toisistaan 

sijaintinsa ja muiden ominaisuuksiensa suhteen. Maan omistus on tyypillisesti myös keskittynyttä, 

jonka lisäksi maan mahdollisia ostajia on vain vähän. Koska maan tarjonta ja maan kysyntä ei ole 

hajautunutta, täydellisen kilpailun olosuhteita ei pääse syntymään. Nämä maamarkkinoiden piirteet 

vielä korostuvat yksittäisillä alueilla ja suuret maanomistajat ovatkin usein monopoliasemassa 

maakaupoista neuvoteltaessa. Muilla aloilla monopoliasemaan voidaan puuttua 

kilpailulainsäädännön keinoin, mutta maan omistukseen lakia ei voida sellaisenaan soveltaa. 

Maamarkkinoiden erityispiirteisiin kuuluu myös se, että kunta voi kaavoituksen kautta vaikuttaa 

maan hintaan, josta maanomistajat ovat hyvin selvillä. (Laakso & Loikkanen 2004, 230.) 

 

Kun kustakin enemmän tai vähemmän ainutkertaisesta kohteesta neuvottelevat vain 
kunta ja maa-alueen myyjä, hintojen vaihtelu on suurta eikä normaaleista 
markkinoista voida puhua. 
HS, Pääkirjoitus 16.11.2009 
 
Tässäkin tapauksessa maan arvonnousun selittää vain ja ainoastaan kaava, jonka 
tekeminen tai tekemättä jättäminen on yksinomaan kunnan päätettävissä. 
HS, Pääkirjoitus 16.11.2009 
 
Koska maa-alueiden omistajat ovat selvillä arvonnoususta [kaavoituksen jälkeen], he 
eivät suostu tekemään kauppoja tavallisen maa- ja metsätalousmaan hinnalla, vaan 
hinnasta sovitaan tapauskohtaisesti. 
HS, Pääkirjoitus 16.11.2009 
 

Seppo Laakso ja Heikki Loikkanen (2004, 217) toteavat, että ”maa on pääomaa, josta omistaja 

tavoittelee mahdollisimman hyvää tuottoa”, ja usein maanomistajat lykkäävätkin maan myyntiä 

odottaessaan maan arvon nousua. Puhutaan myös spekulatiivisesta arvonnoususta. Raakamaan 

riittävä kaavoittaminen ei siis välttämättä takaa sitä, että kaavoitettua maata olisi riittävästi 
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rakennuttajien saatavilla, koska osaa maasta ei tarjota rakennuskäyttöön (Laakso & Loikkanen 

2004, 200). Tilanne johtuu usein maan hinnan nousun odotuksesta silloin, kun maanomistajalla ei 

ole välttämätöntä tarvetta muuttaa omistustaan rahaksi. Kunnilla ja valtiolla on mahdollisuus ohjata 

maankäyttöä erilaisilla kannustimilla ja sanktioilla, kuten veroilla tai maksuilla (Laakso & 

Loikkanen 2004, 192). Vanhasen hallituksen esityksestä Helsingin seudun 14 kunnassa otettiinkin 

käyttöön rakentamattomien tonttien korotettu kiinteistövero vuonna 2006, jotta markkinoille 

saataisiin lisää rakennusmaata. Kuten aineisosta ilmenee, keino ei purrut, koska maan hinnan nousu 

oli hyvin voimakasta. Lisäveron aiheuttama lisämeno jäi siten pienemmäksi kuin maan hinnan 

nousu, joten maanomistajien oli taloudellisesti kannattavaa pitäytyä myymästä maitaan. 

 

Maan makuuttaminen rakentamattomana on veroista huolimatta kannattavaa. Ja 
ainahan ylimääräisen kustannuksen voi leipoa tontin hintaan, kun sitä lähtee 
myymään. 
HS, Pääkirjoitus 26.2.2005 
 
Tontinomistajille ylimääräinen [kiinteistö]vero ei ole iso rasite aikana, jolloin maan 
hinta voi nousta vuodessa 10–20 prosenttia. Maan makuuttaminen rakentamattomana 
on verosta huolimatta kannattavaa. 
HS, Pääkirjoitus 27.9.2005 
 
Maanomistajat pitävät saamaansa tonttivarantoa usein pankkina, josta nostetaan 
varoja vain, kun rahantarvetta ilmaantuu. Asuntopulan helpottaminen ei ole heidän 
päänsärkynsä. 
HS, Pääkirjoitus 10.2.2009 

 

Aineiston mukaan eräänä syynä asuntojen riittämättömään valmistumiseen on se, että 

rakennusprosessissa on mukana useita toimijoita omine intresseineen. Ennen kuin raakamaa on 

muuttunut asunnoiksi, valtio, kunta, rakennusliikkeet sekä yksityiset maanomistajat haluavat kukin 

varmistaa oman taloudellisen etunsa rakennusprosessissa, joka käy ilmi alla olevista 

aineistolainoista. Oman edun vahtiminen on taas omiaan luomaan epäluottamusta toimijoiden 

välille, joka ei ainakaan helpota asuntopulan ratkaisemista. 

 

Kunnat ovat valmiit luovuttamaan kohtuuhintaisia tontteja, mutta epäilevät, etteivät 
uudet houkuttimetkaan innosta rakennuttajia. 
HS, Kaupunki 8.1.2008 

 
Ratkaisun avaimet ovat valtiolla, kunnilla ja rakennuttajilla. Toistensa syyttelyn ja 
painostamisen sijaan osapuolilta vaaditaan rakentavaa yhteistyötä. 
HS, Pääkirjoitus 26.8.2007 
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Valtio vaatii [Helsingin seudun] kunnilta sitä, että ne luovuttavat kohtuuhintaisia 
tontteja vuokrataloille. 
HS, Kaupunki 14.12.2007 

 
Monet asuntomarkkinoihin vaikuttavat tahot näyttävät hyötyvän kohtuuttomasta 
hintatasosta. 
HS, Pääkirjoitus 16.11.2009 

 

Erilaiset toimenpiteet vaikuttavat siihen, kenelle tuotto suuntautuu. Asuntojen tarjonnan 

rajoittaminen nostaa asuntojen hintoja. Jos asuntojen hintojen noustessa maan hintaa alennetaan, 

tilanteesta hyötyvät rakennusliikkeet. Kunta tosin voi halutessaan leikata kasvaneet voitot itselleen 

erilaisilla maksuilla tai rakennusliikkeille suunnatuilla velvoitteilla. (Laakso & Loikkanen 2004, 

200.) 

 

Vaikka tontti ei maksaisi rakennuttajalle senttiäkään, asunnon hinta määräytyy 
paikallisten markkinoiden mukaan. 
HS, Pääkirjoitus 31.1.2008 

 

Jos taas kunta rajoittaa kaavoitusta, kohottaa se maan hintaa kaavoitettavilla alueilla ja kaavoitetun 

rakentamattoman ja rakennetun maan omistajat hyötyvät maan hinnan noususta (Laakso & 

Loikkanen 2004, 200). Suomessa kunnilla onkin paljon valtaa maankäytön suunnittelussa ja 

ohjaamisessa sekä markkinamekanismin toiminnan rajoittamisessa. Pitää kuitenkin huomioida, että 

politiikka ohjaa maankäytön suunnittelua, josta johtuen Suomen eri kunnissa maankäyttö on varsin 

erilaista. (Laakso & Loikkanen 2004, 192.) Halutessaan kunnat siis voivat rajoittaa kaavoitusta ja 

siten nostaa myytävien ja vuokrattavien tonttien hintatasoa ja samalla hyötyä taloudellisesti 

kaavoituksen rajoittamisesta. Kasvukeskuksissa maan arvon korottaminen kaavoitusta rajoittamalla 

onkin hyvin tuottoisaa kunnalle, koska maabisnes ole mitään nappikauppaa. Esimerkiksi Espoon 

kaupunki arvioi saavansa Suomenojan puhdistamon lähialueiden myynnistä 250 miljoonaa euroa 

(HS 16.11.2009). Kunta siis kaavoitusmonopolin haltiana voi helposti vaikuttaa kaavoitusta 

rajoittamalla alueen tonttien ja asuntojen hintakehitykseen, ja näin se voi varmistaa omien 

taloudellisten intressien toteutumisen. 

 

Helsingissä kaupunki omistaa suurimman osan maaperästä. Kaupunki myös repii 
tontista irti suurimman hinnan, jonka ikinä voi saada. Näin se toimii aivan kuten kuka 
tahansa yksityinen maanomistaja. 
HS, Kaupunki 15.9.2007 
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Kaavoitus on kasvukeskuksissa kannattavaa puuhaa. Ainakin pääkaupunkiseudulla 
kunnille jää kaavoituksesta kaikkien mahdollisten kustannusten jälkeen sievoisesti 
puhdasta tuloa. 
HS, Pääkirjoitus 16.11.2009 
 
Kaavoituksen seurauksena rakennusmaan arvo nousee. Siksi kunnat eivät yleensä 
kaavoita yksityisten omistamia maa-alueita vaan pyrkivät ensisijaisesti ostamaan 
raakamaata ja kaavoittamaan se vasta kaupan jälkeen.   
HS, Pääkirjoitus 16.11.2009 

 
…kaavoitus pysyy kannattavana vain sillä ehdolla, että sitä tehdään riittävän niukasti; 
vain siten tonttien hintataso säilyy korkeana. … Kaupunkien taloudellisena 
tavoitteena eivät siis ole halvat tontit eivätkä asukkaiden pienet asumiskustannukset, 
vaan asia on pikemminkin päinvastoin. 
HS, Pääkirjoitus 16.11.2009 

 

Maan hinnan nousun lisäksi kaavoituksen rajoittaminen nostaa myös asuntojen hintoja, koska se 

vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon markkinoille valmistuu myytäviä asuntoja (Laakso & 

Loikkanen 2004, 200). Asuntopulasta johtuva asuntojen hintojen nousu vaikuttaa taas vuokra- ja 

omistusasunnossa asuviin hyvin eri tavalla. Kun asuntojen hinnat nousevat, omistusasunnossa 

asuvien varallisuus kasvaa eli he hyötyvät tilanteesta. Vuokra-asunnossa asuvat eivät sen sijaan 

asuntojen nousevista hinnoista hyödy. Vuokratasoon tosin asuntopula vaikuttaa vuokria 

korottavasti, joten vuokralla asuvan tuloista suurempi osa kuluu asumismenoihin.    

Paradoksaalisesti vuokra-asunnossa asuvat eivät hyödy asuntojen hintojen laskustakaan, koska 

asuntosijoittavat tapaavat korvata omaisuutensa arvon laskua korottamalla vuokria. Myöskään 

omistusasunnossa asuvien asema ei ole keskenään symmetrinen, vaan asuntojen kohonneista 

hinnoista hyötyvät erityisesti sellaiset kotitaloudet, jotka vaihtavat isomman asunnon pienempään, 

siis tyypillisesti vanhat ikäryhmät. Sen sijaan omistusasunnossa asuvien kohdalla eniten asuntojen 

korkeista hinnoista kärsivät ensiasunnon ostajat, mutta myös kotitaloudet, joilla on tarve muuttaa 

isompaan asuntoon. Tyypillisesti tällaiset kotitaloudet ovat lapsiperheitä. 

 

Kaikki muutkin vuokra-asuntojen rakennuttajat kertovat, että kohtuuhintaisten tonttien 
puute on pysäyttänyt vuokratalojen rakentamisen.”Tontit ovat niin kalliita, ja se 
heijastuu tietysti uusien asuntojen vuokriin. Ne ylittävät tavallisen vuokralaisen 
kipukynnyksen”, kuvaa Vantaan asuntotoimen johtaja Teija Ojankoski. 
HS, Kaupunki 22.2.2007 
 
Täällä [Suomessa, etenkin Helsingissä] on hyvä, jos puolet perheen tuloista riittää 
vuokraan. 
HS, Kaupunki 15.9.2007 
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Eniten korkeista hinnoista kärsivät vuokralla asujat ja ensiasunnon ostajat. 
HS, Pääkirjoitus-osio, Vieraskynä 16.11.2009 

 

Kunnat voivat myös toiminnallaan tarkoituksellisesti hidastaa kasvua ja kaavoittaa tästä syystä 

kysyntään nähden liian vähän tontteja. Tällainen tilanne oli esimerkiksi Helsingin seudulla 1990-

luvun puolen välin jälkeen, vaikka asiaa ei avoimesti lausuttukaan julki (Laakso & Loikkanen 2004, 

200). Syyt kasvun hidastamiseen voivat olla moninaisia ja ne voivat vaihdella kunnasta toiseen. 

Syynä voi olla esimerkiksi se, että kantaväestö vastustaa virkistysalueenaan käyttämänsä metsän 

kaavoittamista asumiskäyttöön, eikä kunta tästä syystä ryhdy kaavoittamaan aluetta. Kuten 

aineistossa todetaan, NIMBY-ilmiö vaikuttaa vahvasti kaavoitukseen, koska ”jokainen uusi asunto 

tulee jonkun takapihalle” (HS 16.11.2009). 

 

”Nimbyklubi” on vahva vaikuttaja. Siihen kuuluu valtaosa kuntien virkamiehistä ja 
poliittisista päätöksentekijöistä sekä pääosa näiden äänestäjistä. Jokainen uusi asunto 
tulee jonkun takapihalle, eikä yksikään kaava mene läpi ilman raskasta 
valitusprosessia. 
HS, Pääkirjoitus 16.11.2009 

 

Keskeinen syy kasvun rajoittamiselle liittyy kuitenkin kuntatalouteen. Suomessa kunnilla on laajat 

lakisääteiset velvollisuudet järjestää kuntalaisille palveluja. Jos kunnan väkiluku kasvaa nopeasti 

lyhyen ajan sisällä, aiheuttaa se riskejä kuntataloudelle, kun kasvun tuottamat lisätulot eivät 

välttämättä katakaan lakisääteisten palvelujen kustannuksia. (Laakso & Loikkanen 2004, 196, 200.) 

Jos esimerkiksi kuntaan muuttaa lyhyen ajan sisällä paljon lapsiperheitä, palvelujen järjestämisen 

lisäksi kunta voi joutua investoimaan uuteen tarha- ja koulurakennukseen. Lainsäädäntö ei 

käytännössä myöskään anna mahdollisuutta vierittää väestönkasvusta aiheutuvia kustannuksia 

uusien asuinalueiden maanomistajille, rakennuttajille tai asukkaille (Laakso & Loikkanen 2004, 

201–202). Kaavoituksen rajoittaminen on ongelmallista myös ympäristön näkökulmasta, joka 

mainitaan myös aineistossa. Kaavoituksen rajoittamisen seurauksena kotitaloudet ja yritykset voivat 

hakeutua kaavoitetun alueen ulkopuolelle, josta seuraa yhdyskuntarakenteen hajoaminen (Laakso & 

Loikkanen 2004, 200). Hajautumista voidaan pitää monellakin tapaa ongelmallisena 

kehityssuuntana, koska se vaikeuttaa joukkoliikenteen järjestämistä, hankaloittaa monipuolisen 

palvelurakenteen muodostumista, estää lähipalvelujen syntymisen sekä vahvistaa edelleen 

autoistumista (Jalkanen ym. 1997, 7–8, 23, 33, 141). Tiiviimmän yhdyskuntarakenteen 

aikaansaaminen on kuitenkin vaikeaa siksi, että asuntomarkkinoiden toimintalogiikka pikemminkin 

hajauttaa kuin tiivistää Helsingin seutua (Mäenpää 2011, 57). 
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[Helsingin kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J.]Perälän mukaan monet kunnat 
hidastavat kaavoitusta hillitäkseen menojen kasvua. Esimerkiksi Vantaalla niukalla 
tonttitarjonnalla pyritään rajoittamaan kunnallistekniikan ja palveluiden tarvetta. 
HS, Kaupunki 8.3.2005 

 
Yhdyskuntarakenteen hajotessa ympäristö valitettavasti kärsii. 
 HS, Pääkirjoitus 16.6.2006 
 
… tiiviys on kaupungin perusolemus ja urbaanin kulttuurin pohja. Hän [Paavo 
Lipponen] korosti myös tiiviyden ekologisuutta. 
HS, Kaupunki 2.2.2007 
 
…ilmastomuutoksen ja liikenteen kannalta paras ratkaisu on raideyhteyksiä 
hyödyntävä, tiivis asuntorakentaminen. 
HS, Kaupunki 10.10.2008 

 

Yksittäisen ihmisen näkökulmasta asumisen kalleus konkretisoituu Helsingin seudulla muun 

muassa kalliina vuokrina, suurina asuntolainoina, pitkinä työmatkoina, kaukaisina palveluina ja 

asumisväljyydestä tinkimisenä. Ongelma koskettaa kaikkia Helsingin seudulla asuvia, mutta 

erityisesti Helsingissä asuvia. Asumisen kalliista hinnasta ei siis kärsi vain vähävaraiset 

erityisryhmät kuten opiskelijat tai työttömät, vaan siitä kärsii myös tavalliset työssäkäyvät ihmiset, 

jolla ei ole varaa asua Helsingissä. 

 

Monille osapäivätyötä palvelualoilla tekeville vuokrat ovat ylivoimaisen kovat. 
HS, Kaupunki 4.4.2005 
 
Asuminen hinta on karannut Helsingin seudulla järjettömäksi ja ihmiset joutuvat 
käymään kaukaa työpaikoillaan. Työpaikkoja pitäisi saada lähelle asuntoalueita, jotta 
turhaa työmatkaliikennettä voitaisiin välttää. 
HS, Kaupunki 4.12.2005 
 
Ne [asuntojen vuokrat] ylittävät tavallisen vuokralaisen kipukynnyksen. 
HS, Kaupunki 22.2.2007 

 
Ihmiset ovat ottaneet isoja pitkäkestoisia lainoja, maksavat itsensä kipeiksi ja 
muuttavat metsiin ja pelloille pitkin Uuttamaata. 
HS, Kaupunki 21.8.2007 

 

Edes työssäkäynti ei siis välttämättä takaa säädyllistä asuntoa Helsingistä, vaan yhä useammassa 

tapauksessa hintatasoltaan sopiva ja neliöiltään riittävän suuri asunto löytyy kymmenien kilometrien 

päästä Helsingistä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että asuminen ja työ eriytyvät yhä kauemmaksi 

toisistaan. Yhdyskuntarakenteen hajoamisen myötä myös palvelut löytyvät kaukaa ja lähipalvelujen 

järjestäminen tulee liian kalliiksi. 
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4.3. Alueellinen näkökulma Helsingin seudun asuntokysymykseen 

Alueellisesta näkökulmasta tarkasteltuna Helsingin seudun asuntokysymystä käsitellään sekä koko 

Suomen mittakaavassa että Helsingin seudun mittakaavassa. Kun tarkastelunäkökulma on koko 

Suomen mittakaava, Helsingin seudun ja varsinkin pääkaupunkiseudun asumisen ongelmat nähdään 

linkittyvän yhteen resurssienjakokysymysten kanssa. Seudulla vallitsevan asuntopulan 

ratkaiseminen vaatii suurien väylähankkeiden toteutumista, joka edellyttää valtion taloudellista 

tukea. Asumisen ongelmien ratkaiseminen linkittyy siten kiinteästi yhteen liikennesuunnittelun 

kanssa ja tästä syystä asuntopolitiikka ja liikennepolitiikka tulisikin nähdä yhtenä kokonaisuutena, 

ei toisistaan erillisinä politiikkalohkoina. Esittämiään vaatimuksia Helsingin Sanomat perustelee 

Helsingin seudun huomattavalla merkityksellä Suomen taloudelle. Samalla lehti huomauttaa, että 

Helsinki ja Helsingin seutu kilpailevat globaalissa taloudessa pikemminkin Euroopan muiden 

kaupunkiseutujen kanssa, ei Suomen muiden kaupunkien kanssa. Valtion tulisikin huomioida tämä 

uudenlainen kilpailuasetelma myös resurssienjakokysymyksissä, jotta seudun ja seudulla toimivien 

yritysten edellytykset pärjätä kansainvälisessä kilpailussa varmistettaisiin. Tässä Helsingin 

Sanomien linja ammentaa kaupunkien kehittämisessä jo pitkään vallalla olleesta puhetavasta: 

Pärjätäkseen globaalissa kilpailussa kaupungille pitää luoda omaleimainen imago, jonka 

rakentamista esimerkiksi asunto-, liikenne-, kulttuuri- ja kaupunkipolitiikan tulee tukea. 

 

Kun asumisen ongelmia käsitellään Helsingin seudun mittakaavassa, seudun kuntien välinen 

kilpailu hyvistä veronmaksajista esitetään keskeiseksi tekijäksi siihen, että asuntopula on kärjistynyt 

Helsingin seudulla. Helsingin Sanomat painottaa seudun keskuskunnan Helsingin näkökulmaa 

kuntien välistä kilpailua ruotiessaan. Lehti nostaa vahvasti esiin kilpailutilanteen 

epäsymmetrisyyden: Kehyskunnat houkuttelevat hyviä veronmaksajia pientalovaltaisella 

asuntokannalla, kun taas Helsingin asuntokanta on seudun vanhinta, pienasuntovaltaisinta ja 

kerrostalopainotteisinta. Tästä lähtökohdasta Helsingin on hyvin vaikea vastata 

omakotitalohaaveisiin. Kuntien näkökulmasta tarkasteltuna asuntopolitiikasta näyttääkin tulleen 

kuntien väline pitää yllä kuntataloutta. Yhtäältä asuntopolitiikasta on tullut väline houkutella 

kuntaan asumaan hyviä veronmaksajia. Toisaalta kunnat käyttävät asuntopolitiikkaa myös välineenä 

epämieluisien tulomuuttajien karsimisessa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi laiminlyömällä pienten 

asuntojen ja vuokra-asuntojen rakentamisen. Nurmijärvi-ilmiö eli keskiluokan pako 

keskuskaupungista seudun reuna-alueille asumaan on muuttanut kuntien harjoittaman 

asuntopolitiikan painopistettä perinteisestä hyvinvointivaltiollisesta, tasa-arvoa korostavasta 
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politiikasta kuntataloutta tukevaksi asuntopolitiikaksi. Käytännössä tämä suunnanmuutos näkyy 

siten, että kunnat pyrkivät yhä enenevässä määrin asuntopolitiikan keinoin vastaamaan 

hyvätuloisten eli kunnan näkökulmasta hyvien veronmaksajien asumispreferensseihin. Myös uusien 

ja saneerattavien asuinalueiden profilointi voidaan nähdä osana kuntien uudenlaista 

asuntopolitiikkaa, jolla pyritään houkuttelemaan toivotunlaisia tulomuuttajia kuntaan. 

Asuinalueiden profiloitumisen lisäksi kunnat myös rakentavat itselleen imagoa muun muassa 

palvelutarjontaansa profiloimalla ja tätä kautta ne pyrkivät houkuttelemaan alueelleen esimerkiksi 

lapsiperheitä. Lapsiperheet nähdäänkin toivottavina kuntalaisina, joista käydään kuntien kesken 

kovaa kilpailua. 

4.4. Sosiaalipoliittinen näkökulma Helsingin seudun asuntokysymykseen 

Sosiaalipoliittisesta näkökulmasta tarkasteltuna asuntopoliittiset toimenpiteet ovat olleet Helsingin 

seudulla riittämättömiä, joka aiheuttaa ongelmia vähävaraisille ihmisryhmille kuten opiskelijoille ja 

työttömille. Vähävaraisten lisäksi asumisen ongelmat koskettavat Helsingin Sanomien mukaan 

lähestulkoon kaikkia Helsingin seudulla asuvia. Esimerkiksi osa-aikatyötä tekevän tai 

pienipalkkaisella työllä itsensä elättävän asumiskustannukset ovat tulotasoon suhteutettuna korkeat. 

Erityisesti aineistossa kannetaan huolta kuitenkin lapsiperheiden asumismahdollisuuksista 

Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Aineistossa tuodaan esiin, että pääkaupunkiseudun kalliit 

perheasunnot ajavat lapsiperheet neliöiden perässä kehyskuntiin, eikä muuttamisessa oli läheskään 

aina kyse vapaaehtoisesta tavoitemuutosta. Huoli lapsiperheiden asumisesta on tuskin pyyteetöntä, 

vaan näen sen linkittyvän Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun intressiin pitää kiinni hyvistä 

veronmaksajista. Helsingin Sanomat esittääkin, että erityisryhmien lisäksi asuntopolitiikan tulisi 

tukea myös ”tavallisten ihmisten” asumista, jonka tulkitsen viittaavan työssäkäyvään 

keskiluokkaan. Samalla lehti ottaa vahvasti kantaa sen puolesta, että asumisen edellytyksistä 

huolehtiminen kuuluu julkisen vallan vastuulle. Helsingin Sanomien avaus asuntopoliittisten 

toimenpiteiden laajentamisesta koskemaan muitakin kuin erityisryhmiä on yllättävä. Suomessa 

harjoitettu asuntopolitiikka kun on perinteisesti ollut väliaikaista ja tarjonnut ”välttämättömän 

minimin poikkeustilanteissa” (Juntto 2001). 

 

Harjoitettavan asuntopolitiikan laajuus linkittyy Helsingin Sanomissa käytyyn keskusteluun 

Harava-hankkeesta. Samalla hankkeen voi nähdä myös kuntatalouden kannalta järkeväksi ja siten 

hanke kiinnittyy myös kuntataloutta hyödyttävään asuntopoliittiseen puhetapaan. Toteutuessaan 

hanke merkitsisi yhtäältä uusien ihmisryhmien pääsyä kunnallisen asuntopolitiikan piiriin eli 
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käytännössä työssäkäyvät pieni- ja keskipalkkaiset henkilöt voisivat tulevaisuudessa saada 

kunnallisen haravavuokra-asunnon. Tällä hetkellähän juuri työssäkäyvät vuokra-asunnossa asuvat 

henkilöt putoavat kaikkien asumisen tukijärjestelmien ulkopuolelle. Haravavuokra-asunnot 

hyödyttäisivät myös kuntaa, joka voisi tarjota työntekijöilleen vuokra-asuntoja. Parantamalla 

työvoiman liikkuvuuden edellytyksiä haravavuokra-asunnoista tulisi kunnalle väline parantaa sekä 

julkisen että yksityisen sektorin työvoiman saantia. Haravavuokra-asunnot antaisivat siis Helsingille 

välineen harjoittaa asuntopolitiikkaa omista lähtökohdistaan, eikä valtio enää pystyisi puuttumaan 

esimerkiksi vuokra-asuntojen jakoperusteisiin. Toisaalta hanke hyvin luultavasti merkitsisi, että 

sosiaalisin perustein jaettava aravavuokra-asuntokanta supistuisi tulevaisuudessa, joka vaikeuttaisi 

juuri heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien ihmisten asunnonsaantia. Juuri tästä syystä 

hanke saa osakseen myös kritiikkiä. Sosiaalipoliittisesta näkökulmasta tarkasteltaessa harava-hanke 

tarkoittaisi täyttä sosiaalipoliittista suunnanmuutosta: Kunnallisen vuokra-asunnon saamiskriteerinä 

ei enää olisikaan tarve vaan työpaikka ja kyky maksaa veroja. Kun aikaisemmin vuokra-asunnon 

hakija turvautui kuntaan saadakseen katon päänsä päälle, haravavuokra-asunnon saajan tulisi olla 

kunnalle hyödyllinen. Periaatteellisesti voikin kysyä, onko kunta kuntalaisia varten vai kuntalaiset 

kuntaa varten. Tarpeeseen perustuvasta asuntopolitiikan harjoittamisesta siirryttäisiin siten kunnan 

harjoittamaan ansiosidonnaiseen asuntopolitiikkaan. 

 

Alueiden välistä erilaistumista aineistossa käsitellään pääasiassa maahanmuuttajanäkökulmasta ja 

käsittely linkittyy Helsingin peruskoulujen eriytymisestä käytävän keskusteluun. Näkökulma 

alueiden eriytymisen käsittelyyn on yllättävä ja olisin odottanut, että Helsingin seudun alueellisen 

eriytymisen käsittely olisi ollut looginen jatko Nurmijärvi-ilmiön käsittelylle. Helsingin seudun 

segregaatiota ei kuitenkaan käsitellä aineistossa lainkaan, vaan Nurmijärvi-ilmiö linkitetään 

ainoastaan Helsingin seudun kuntien väliseen kilpailuun hyvistä veronmaksajista. Helsingin 

kaupungin edustajat näkevät, että maahanmuuttajien keskittyminen tulee estää, jotta alueella asuva 

kantaväestö ei muuttaisi alueelta pois. Erityisesti kaupungin edustajat painottavat kantaväestön 

lapsiperheiden asumispreferenssejä ja koulujen leimautumista ”maahanmuuttajakouluiksi”. 

Helsingin kaupungin edustajat esittävät, että jos maahanmuuttajien keskittymiseen ei puututa 

hallinnollisin keinoin, ongelmat pahenevat ja voivat johtaa jopa slummiutumiseen. Aineistosta 

löytyy myös toisenlainen tulkinta alueiden väliseen erilaistumiseen ja maahanmuuttajien 

keskittymiseen. Aineistossa esitetään, että maahanmuuttajien keskittymisen sijasta alueellinen 

eriytyminen ja tietyissä Helsingin kouluissa esiintyvät ongelmat johtuvat koulujen resurssipulasta 

sekä yleisemmin suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuneesta eriarvoistumiskehityksestä. Lisäksi 
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sosiaalisen asuntotuotannon keskittyminen tietyille alueille lisää entisestään alueiden välistä 

eriytymistä aikana, jolloin yhä suurempi osa ihmisistä on jäänyt osattomaksi 2000-luvulla 

tapahtuneen talouden noususuhdanteen hedelmistä. Olisi liian yksinkertaistavaa todeta, että tiettyjen 

alueiden ja niissä sijaitsevien koulujen eriytymiskehitys johtuu maahanmuuttajien suuresta määrästä 

alueella. Yksinkertaisten syiden etsimisen sijasta olisi hyvä tunnistaa, että Suomessa aikaisemmin 

harjoitetulla asunto- ja koulutuspolitiikalla on osansa tiettyjen Helsingin alueiden epätoivottuun 

eriytymiskehitykseen. 

4.5. Taloudellinen näkökulma Helsingin seudun asuntokysymykseen 

Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltaessa Helsingin seudun asuntokysymys kärjistyy 

asuntopulan johdosta työvoimapulana varsinkin palvelu-, opetus- ja hoitosektoreilla, josta sekä 

yksityisen että julkisen sektorin työnantajatahot ovat huolestuneita. Jos Helsingin seudulle ei saada 

houkuteltua riittävästi osaavaa työvoimaa, uhkaa se seudun ja koko maan taloudellista kehitystä. 

Työvoimapulaa on ollut vauhdittamassa työvoiman ylikysyntä seudulla, mutta myös suurten 

ikäluokkien jääminen eläkkeelle, joka lisää työvoimantarvetta entisestään. Asumisen ongelmien 

ratkaisemiseksi esitetään, että varsinkin pääkaupunkiseudulle tulisi rakentaa nykyistä huomattavasti 

enemmän pieniä asuntoja, joihin pieni- ja keskituloisilla työntekijöillä olisi varaa. Varsinkin 

kohtuuhintaiset vuokra-asunnot nähdään välineenä lisätä työvoiman liikkuvuutta ja näin niiden 

ymmärretään lieventävän Helsingin seudun työvoimapulaa. Sen sijaan suuria ja kalliita 

omistusasuntoja seudulla on aivan riittävästi. Varsinkin elinkeinoelämän edustajat vaativat 

aktiivisesti asuntopoliittisia toimia työvoimapulan helpottamiseksi, joka on hyvin ymmärrettävää, 

koska toimet myös hillitsisivät kalliin asumisen aiheuttamaa palkkojen korotuspainetta. 

Taloudellisessa diskurssissa korostettaan, että asuntopolitiikan ensisijaisena tavoitteena on turvata 

työvoiman saatavuus alueella ja aineiston perusteella asuntopolitiikan tehtävä näyttääkin olevan 

työvoiman uusintaminen ja tätä kautta myös talouskasvun tukeminen. Tästä lähtökohdasta 

elinkeinoelämän edustajat myös kritisoivat sitä, että kunnat käyttävät asuntopolitiikkaa 

kuntataloutensa ylläpitämiseen. Voidaankin todeta, että taloudellisessa ja alueellisessa diskurssissa 

asuntopolitiikan tavoite poikkeaa selvästi toisistaan, joka tarkoittaa myös hyvin erilaisia 

toimenpidesuosituksia asumisen ongelmien ratkaisemiseksi. 

 

Työvoimapulan lisäksi tonttimaan saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat aineistossa runsaasti esillä. 

Maamarkkinoita ei voi verrata muiden hyödykkeiden markkinoihin, koska maamarkkinoilla 

täydellistä kilpailutilannetta ei pääse syntymään. Tämä johtuu siitä, että maa ei ole tasalaatuinen 
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tuote, vaan jokainen myytävä maa-alue on ainutkertainen kohde. Taloudellisten odotusten lisäksi 

myyjällä on luultavasti myös tunneside maa-alueeseen, joka osaltaan voi jarruttaa alueen myymistä. 

Lisäksi maan omistus on keskittynyt voimakkaasti ja yksittäisistä kohteista neuvoteltaessa 

maanomistajalla on usein monopoliasema. Maanomistajat ovat myös hyvin tietoisia, että kunta voi 

kaavoittamalla nostaa maan hintaa, joka myös aiheuttaa ”kyttäystilannetta” maamarkkinoilla. 

Maanomistajat toimivat omien intressiensä mukaisesti ja odottavat parasta aikaa myydä maansa. Jos 

maan hinta nousee voimakkaasti, myyminen ei ole maanomistajien näkökulmasta järkevää. Valtio 

ja kunta voivat tosin erilaisilla sanktioilla pyrkiä saamaan lisää raakamaata markkinoille, mutta 

maan hinnan noustessa voimakkaasti, tällaiset keinot eivät ole olleet järin tehokkaita. Esimerkkinä 

tällaisesta rakentamattomien tonttien korotettu kiinteistövero, joka otettiin käyttöön Helsingin 

seudun 14 kunnassa vuonna 2006. Vaikka kunnalla olisi tarpeeksi maata kaavoitettavaksi, kunnat 

voivat myös tarkoituksellisesti hidastaa kaavoitusta, joka lisää pulaa asunnoista ja korottaa 

asumisen hintaa entisestään. Kunnan motiivina tällaiseen toimintaan on kuntataloudesta 

huolehtiminen. Koska Suomessa kunnan velvollisuutena on järjestää laajat palvelut asukkailleen, 

kunnan väkiluvun huomattava kasvu lyhyen ajan sisällä tarkoittaa myös suuria investointeja 

kunnallisiin palveluihin ja infrastruktuuriin. Tämä taas aiheuttaa riskejä kuntataloudelle, jota kunnat 

pyrkivät vähentämään kaavoitusta rajoittamalla. 

5. Loppusanat 

Tutkielmassani hahmottuva asuntokysymys rakentuu edelleen pääasiassa taloudellisten 

näkökulmien kautta. Taloudelliset näkökulmat ovat esillä ennen kaikkea käsitellessäni 

asuntokysymyksen muotoutumista taloudellisessa diskurssissa, mutta taloudellisia näkökulmia 

esiintyy paljon myös alueellisen ja jopa sosiaalipoliittisen diskurssin yhteydessä. Taloudellisia 

näkökulmia ja niiden taustalla olevia taloudellisia toimijoita on kuitenkin monia, joten jo 

asuntokysymyksen taloudelliset määrittelyt tuottavat hyvin erilaisia asuntopoliittisia 

toimenpidesuosituksia. Esimerkiksi kunnat, elinkeinoelämä ja rakennusliikkeet ymmärtävät kaikki 

asumisen ongelman taloudellisesta näkökulmasta, mutta ensisijaisesti kuitenkin omasta 

taloudellisesta näkökulmastaan. Tämä johtaa siihen, että eri intressitahojen asuntokysymykselle 

antamat määrittelyt ja siten myös suositeltavat asuntopoliittiset toimenpiteet ovat usein ristiriidassa 

keskenään. Kunnille asuntopolitiikka näyttäytyy ensisijaisesti kuntatalouden ylläpitäjänä, 

elinkeinoelämälle työvoiman liikkuvuuden varmistajana ja rakennusliikkeille hyvänä bisneksenä, 

jossa pieni- tai keskituloisen asunnontarvitsijan tarpeet eivät juuri paina. Jokaisen toimijan 
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näkökulmasta tarkasteltuna asuntokysymykselle annettu määrittely on ymmärrettävä, mutta helposti 

yhteen sovitettavia nämä ristiriitaiset määrittelyt eivät ole. Onnistunut asuntopolitiikka vaatisi 

kuitenkin eri intressitahojen määrittelyt ylittävää ja sektoripolitiikkaa laajempaa näkemystä, joka 

tarkoittaisi muun muassa sitä, ettei asunto-, elinkeino-, liikenne-, kunta- ja ympäristöpolitiikkaa 

tulisi harjoittaa erillään toisistaan. 

 

Tutkielmaa tehdessäni yllätyin siitä, että asumisen ongelmia käsitellään hyvin vähän 

ympäristönäkökulmasta. Aineistossa ”viherrystä” esiintyy hyvin hajanaisissa yhteyksissä ja 

ympäristöteema ikään kuin kuorruttaa muita käsittelynäkökulmia. Olisin odottanut, että aineistossa 

asumisen ongelmia käsiteltäisiin huomattavasti enemmän ympäristönäkökulmasta, koska 

esimerkiksi tiiviillä yhdyskuntarakenteella voidaan vaikuttaa hyvin paljon yksityisautoilun määrään 

ja sitä kautta hiilidioksidipäästöihin. Erityisesti huomioni kiinnitti se seikka, että ennen vuoden 

2008 finanssikriisistä alkanutta talouden taantumaa aineistossa esiintyy jonkin verran asumista ja 

ilmastonmuutosta koskevia kirjoituksia. Tämän jälkeen taloudelliset aspektit korostuivat ja 

ympäristönäkökulmasta tulee toissijainen – tai paremminkin viimesijainen näkökulma asumisen 

ongelmien käsittelyssä. Tämän tulos vahvistaa ennakkokäsitystäni siitä, että taloudellinen 

näkökulma hallitsee asumisen ongelmien määrittelyä tänäkin päivänä. Ympäristönäkökulma sekä 

myös sosiaalipoliittinen näkökulma ovat varsinkin huonoina taloudellisina aikoina alisteisia 

taloudellisille näkökulmille. Sosiaalipoliittista näkökulmaa luonnehtii myös, että näkökulma 

tasapainoilee vähävaraisten ja keskiluokan intressien välillä. Erilaiset näkemykset asuntopolitiikan 

laajuudesta liittyvät tähän teemaan. Toisaalta alueellinen näkökulma on myös hyvin korostunut, 

joka johtuu kuntien asemassa 1990-luvun aikana tapahtuneista muutoksista. Nämä muutokset 

vaikuttivat myös asuntopolitiikan harjoittamiseen. Alueellisessakin näkökulmassa keskustelu 

kiertää taloudellisten aspektien ympärillä, mutta nyt keskeisessä asemassa on kuntatalous, eivät 

enää perinteiset taloudelliset teemat kuten talouskasvu tai työllisyys. Asuntopolitiikan valjastaminen 

kuntatalouden ylläpitäjäksi on muuttanut huomattavasti asuntopolitiikan tekemisen keinoja ja se 

kohderyhmää. Muutos tarkoittaa merkittävää siirtymää myös ideologisesti: Tasa-arvoa korostavasta 

ja tarpeeseen perustuvasta asuntopolitiikan harjoittamisesta on siirrytty aste ansaintaperustaisen 

asuntopolitiikan suuntaan. Tämä tulos on linjassa sen havainnon kanssa, että sosiaalipoliittinen 

näkökulma on väistynyt kaupunkien kehittämisessä ja sen tilalle on tullut kasvuhakuinen 

talouspolitiikka (Mäenpää 2011, 100). 
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Aineiston perusteella voi todeta, että institutionaaliset rakenteet eivät tue Helsingin seudun kuntien 

yhteistyötä asumisen ongelmien ratkaisemiseksi, vaan kukin kunta toimii omien, usein lyhyen 

aikavälin etujen mukaisesti. Laajempaa koko seudun tasapainoista kehitystä ei näytä pohtivan juuri 

kukaan. Yhteistyö seudun kuntien välillä olisi kuitenkin Helsingin seudun asumisen ongelmien 

ratkaisemisen kannalta välttämätöntä. Tästä hyötyisi niin seudun asukkaat kuin ympäristökin. 

Institutionaaliset rakenteet houkuttelevat kuitenkin kunnat ”rusinat pullasta” -ajattelutapaan, eli 

kukin kunta pyrkii ensisijaisesti huolehtimaan omasta kuntataloudestaan houkuttelemalla hyviä 

veronmaksajia kuntaansa asumaan. Asuntopolitiikasta onkin kuntien näkökulmasta tullut 

kuntatalouden ylläpitäjä ja näin tarkasteltuna asuntopolitiikka lähestyy elinkeinopolitiikkaa. Kunnan 

näkökulmasta yhtälöä tarkasteltaessa kunnalle lainsäädännössä määrättyjen velvoitteiden 

täyttäminen vaatii rahaa eli riittävän suurta kunnallisverokertymää. Tästä näkökulmasta on hyvin 

ymmärrettävää, että kunnat pyrkivät houkuttelemaan hyviä veronmaksajia kuntaansa asumaan ja 

toisaalta välttelevät sellaisia toimintoja, joista voisi seurata menoja. Jos institutionaaliset rakenteet 

pysyvät nykyisellään, muutosta kuntien toimintaa on tuskin näkyvissä. Helsingin Sanomissa 

toistuukin toive, että Helsingin seudun kuntarakenteissa tapahtuisi muutoksia ja erityisesti esitetään, 

että pääkaupunkiseudun kunnat eli Helsinki, Espoo Vantaa ja Kauniainen yhdistettäisiin yhdeksi 

kunnaksi. 
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Evankeliumiyhdistyksen Lutherkirkon kirkkosaliin tuli yökerho (12.10.2008) 
 
Kaupunki-osion asuntopolitiikkaa käsittelevät artikkelit vuodelta 2009 
 
Ehdotus: pääkaupunkiseudulle yhteinen vuokratalojen rakentamisohjelma (21.3.2009) 
Asuntoministeriltä lähti ryhtikirje Helsingin seudun kunnille (23.5.2009) 
Voiko häpeäpaalusta rakentaa taloja (23.5.2009) 
Helsinki aikoo häätää talonvaltaajat (8.9.2009) 
Opiskelijat keskeyttivät Vapaavuoren (25.9.2009) 
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Helsingin virkamiehet hakevat oppia Tukholman maahanmuuttajalähiöistä, 1. ja 2. painos 
(26.11.2009) 
Helsinki ihmettelee ministerin halua rajoittaa maahanmuuttajaoppilaiden määrää (28.11.2009) 
 

Kuva- ja taulukkoluettelo 

Kuvat 
 
Kuva 1. Viiden suurimman seitsemänä päivänä viikossa ilmestyvän päivälehden levikit vuonna 
2008 
 
Kuva 2. Valtion tukemat uusien asuntojen rakennushankkeet Suomessa prosentteina kaikista 
rakennushankkeista 
 
Taulukot 
 
Taulukko 1. Aineisto ilmestymisvuoden ja lehden osion mukaan luokiteltuina 


