
Toimittaja Pihla Saravirta 
Mitä ajatuksia se herättää sinussa, kun nyt toi Tampereen opiskelija asuntosäätiö on 
nostamassa vuokran hintaa? 
 
Emmiina Melander 
Sinäällään ymmärrän nyt varsinkin sen, koska tuollahan on käyttömaksu aika edullinen, 
kahdelta henkilöltä 30 euroa. 
 
Antti Uusi-Oukari 
No siis sehän on ihan selvää, että kun mikä nyt on tilanne tällä hetkellä, että kaikkihan niinku 
nousee niin se pakottaa myöskin sitten Toasiakin nostamaan. Kumminkin mun mielestä tällä 
hetkellä opiskelija asuminen Toasilla on erittäin edullista, jos vaikka vertaa nyt tätä Tampella 
aluetta. Jos vastaavilla spekseillä lähtisit etsimään yksiötä, niin hinta saattaisi olla noin 
kolmekymmentä-neljäkymmentä prosenttia kalliimpi. Niin jos se indeksikorotus on 
muutaman prosentin, niin se ei nyt ole niin merkittävä. 
 
Eveliina Pollari 
Mä ymmärrän, että ne nousee, että toki se on aina ikävä opiskelijoille, kuitenkin kun 
opintotuet eivät kaikissa määrin nouse samaa tahtia. Ymmärtää, mutta toki se aina 
harmittaa opiskelijana. 
 
Toimittaja Pihla Saravirta 
Mitä mieltä sä oot ylipäätään siitä nyt kun on kaikki menot vähän niinku kasvaa opiskelijoilla, 
mutta sitten tuloja ei tule sitten samalla lailla takaisin? 
 
Emmiina Melander 
Joo no se on just aika iso ongelma. Ehkä siinä, että sitten monet nostaa opintolainaa yhä 
enemmän ja siitä onkin uutisoitu nyt tässä. Mun iskä, joka valmistui joskus 2000 vuonna 
yliopistosta järkyttyi, kun se kuuli, että ne on oikeastaan samat ne tuet, kun silloin sen 
opiskeluaikoina. 
 
Antti Uusi-Oukari 
No se on vähän sillain kurja kuitenkin, että totta kai sitten se laittaa ahtaalle. Itselle silleen 
on suhteellisen onnellinen tilanne, että kun käy vielä töissä samaan aikaan, niin sillain pystyy 
elämisen niinku kustantaa, mutta tiedän esimerkiksi henkilöitä, jotka on niinku sitten 
periaatteessa pelkkien tukien varassa, niin tiukillehan se vetää. 
 
Eveliina Pollari 
Toki itse haluaisi, että opiskelijat voisivat vain opiskella, mutta kyllä tämänhetkinen tilanne 
miten opiskelijaruosta ja vuokrista ja kaikesta nousee. Kyllä siinä tulee vähän sellainen olo, 
että opiskelijoiden on pakko myös tehdä jotain työtä osittain, kyllä se heijastuu varmasti 
sitten opintoihin. 
 
 
Toimittaja Pihla Saravirta 
Mitä asialle pitäisi tehdä? 
 



Emmiina Melander 
Voisi kyllä petrata aikapaljon just tossa asumistuessakin. Mun mielestä voisi nostaa nyt 
sitten, jos ne asumiskustannukset rupeaa olemaan koko ajan vaan korkeammat. 
Opintotukien pitäisi edes jollain tapaa nousta siinä rinnalla, ettei sitten tarvitsisi nostaa 
lainaa ja käydä töissä sitten niin paljon. 
 
 
Antti Uusi-Oukari  
Se on kyllä hyvä kysymys, mutta kai se sitten tollain valtion rahoitteisesti pitäisi 
jonkinnäköinen, ehkä jopa tämmöinen hetkellinen tuki lisäys tulla eli tota tämmöinen 
jonkinnäköinen taloudellinen tuki sitten opiskelijoille ainakin täksi aikaa, kun on inflaatio 
kiihtymässä ja tasoitettaisiin sitä sitten jossakin kohtaa. 
 
Eveliina Pollari 
Ainahan se olisi ideaalia, että niin ei tapahtuisi, että ne eivät nousisi, mutta aika vaikea 
tilanne, koska kuitenkin se on tällä hetkellä kaikilla. Kaikilla ne kulut nousee, myös 
työssäkäyvillä. Ei ole ratkaisua antaa itselläkään, vaikka ikävä tilanne se on. 
 


