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AVUSTUKSEN TAUSTA
Valtion talousarvioesityksen 2020 mom 30.20.30. mukaan Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus (ARA) voi vuonna 2020 myöntää avustusta Vuokra-asukkaiden
talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhankkeeseen (2018-2020) liittyvään toimintaan.
Vuosi 2020 on viimeinen vuosi, jolloin avustusta myönnetään ja avustettavien
hankkeiden on päätyttävä 31.12.2020 mennessä.
Talousarvioesityksen mukaan:
”Talousongelmaisten vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen kokeiluhankkeen tavoitteena on yksityisissä ja ARA:n vuokra-asunnoissa asuvien
talouden hallinnan ongelmista kärsivien asukkaiden vuokravelkojen sekä häätöjen
vähentäminen, luotto- ja vakuutuskelpoisuuden palauttaminen sekä kotitalouksien
kannustaminen muuttamaan pysyvämmin talouden- ja elämänhallintaa.
Hankkeessa asumis- ja talousneuvonta, jalkautuva talousohjaus, maksuohjelmat,
vakuutusturva, pienlainoitus ja kuntoutus organisoidaan yhtenäisesti ja joustavasti
toimivaksi asiakastyön kokonaisuudeksi. Tuki suunnataan talous- ja
asumisneuvonnan antamiseen tarvittaviin resursseihin, talouden hallinnan
työkalujen kehittämiseen sekä hankekokonaisuuden hallinnointiin.”
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AVUSTUKSEN HAKEMISEEN OIKEUTETUT
Avustusta voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät sekä yleishyödylliset vuokrataloyhtiöt,
säätiöt ja järjestöt.
Hankkeita on toivottavaa toteuttaa yhteistyössä muiden toimijoiden (vuokrataloyhteisöt,
kunnan eri sektorit ja järjestötoimijat) kanssa.
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AVUSTUKSEN KOHDENTAMINEN
Avustusta voi hakea paikalliseen osahankkeeseen, jossa luodaan toimintamalli
talousongelmaisten vuokralaisten auttamiseen. Hankkeen aikana käynnistetään ja
vakiinnutetaan asunto- ja sosiaalitoimen, asumisneuvonnan sekä ennaltaehkäisevän ja
jalkautuvan talousneuvonnan yhteistyö ja verkostot sekä otetaan käyttöön Takuusäätiön
uusia välineitä.
Hankkeen tulee tähdätä yksityisissä ja/tai ARA-vuokra-asunnoissa asuvien,
taloudenhallinnan ongelmista kärsivien asukkaiden vuokravelkojen ja häätöjen
vähentämiseen sekä kotitalouksien kannustamiseen muuttaa pysyvämmin talouden- ja
elämänhallintaa.
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AVUSTUSTEN HAKEMINEN VUONNA 2020
Avustusten hakuaika on 2.1.2020-3.2.2020. Tämä on vuoden 2020 ainoa avustushaku,
ja viimeinen mahdollisuus hakea avustusta. Huomioithan, että avustettavan toiminnan on
päätyttävä 31.12.2020 mennessä, eli hankeaikaa on jäljellä enää vain vuoden 2020
loppuun asti.
Hankkeeseen on varattu vuoden 2020 talousarviossa 1 M€ siirtomääräraha, josta
pääosa on tarkoitus käyttää myönnettäviin avustuksiin. Avustuksen määrä on enintään
50 % kokonaiskustannuksista. Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen saajalle on
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myönnetty muuta avustusta samoihin kustannuksiin. Jo käynnissä olevat hankkeet ovat
avustushaussa etusijalla.
Avustusten myöntämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakemuksen tekeminen ja lähettäminen
Avustusta haetaan ARAn lomakkeella ARA 58.
Hakemukset osoitetaan ARAlle ja lähetään sähköpostitse kirjaamoon osoitteeseen
kirjaamo.ara@ara.fi TAI postitse osoitteella ”Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus PL
30, 15141 Lahti”. Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse.
Hakemusten on oltava perillä ARAssa viimeistään 3.2.2020 klo 16.15 mennessä.
Avustushakemuksessa on esitettävä hankkeen kokonaissuunnitelma hankeajalle (eli
vuoden 2020 loppuun asti). Kokonaissuunnitelmassa tulee kertoa hankkeen tavoite ja
aikataulu, toteuttamistapa, kustannukset sekä suunnitelma toimintatavan
juurruttamisesta.
Hakemukseen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen päätökset hankkeen ja
sen käynnistämisen hyväksymisestä sekä rahoitukseen osallistumisesta.
Jos tarkoitukseen osoitetaan määrärahaa seuraavien vuosien valtion talousarvioissa,
avustusta on haettava kunakin vuonna erikseen.
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AVUSTUKSEN EDELLYTYKSET
Hakijoiden tulee esittää avustushakemuksessa tavoitteet, joihin hankkeella pyritään, ja
keinot niiden saavuttamiseksi. Lisäksi hakijoiden tulee esittää suunnitelma toiminnan
vakinaistamiseksi. Tässä tulisi huomioida myös sote-maakunta-uudistuksen
mahdollisesti tuomat muutokset toimintaympäristössä.
Avustuksen saantiin liittyy velvollisuus raportoida hankkeesta ja sen etenemisestä
ARAlle. Lisäksi ARA edellyttää, että avustuksen saaja osallistuu ARAn ja Takuusäätiön
järjestämiin neuvontatyötä kehittäviin koulutuksiin ja yhteiskehittämiseen, mikä on hyvä
huomioida hankkeen matkakuluja budjetoitaessa. Takuusäätiön ASTAkoordinaatiohanke levittää ja kehittää paikallisille osahankkeille työkaluja vuokraasukkaiden talous- ja velkavaikeuksien ehkäisyyn ja korjaamiseen. Käytännössä tämä
tarkoittaa tarvelähtöistä tietoa, koulutusta ja välineitä, yhteiskehittämistä sekä tukea ja
ohjausta työkalujen käyttöönottoon ja paikallisten palvelupolkujen mallintamiseen.

6

AVUSTUSPÄÄTÖKSET JA MAKSATUS
ARA tekee avustusta koskevat päätökset mahdollisimman pian hakemukset saatuaan.
ARA maksaa avustuksen sen jälkeen, kun sille on toimitettu selvitys, jonka perusteella
avustetun neuvontatyön tuloksia ja tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida. Avustus
maksetaan yleensä vuosittain yhdessä erässä.
Maksamista haetaan lomakkeella ARA 58a. Maksatushakemuksesta on omat ohjeet,
jotka toimitetaan hakemuksen hyväksymispäätöksen mukana. Maksatusohje löytyy
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myös ARAn verkkosivuilta ja siihen on suositeltavaa tutustua jo avustusta hakiessa.
Vuonna 2020 myönnettävä avustus on haettava maksuun 30.9.2021 mennessä.
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LISÄTIETOJA AVUSTUKSEN HAKEMISESTA
Vilja Kamppila, hankekoordinaattori
etunimi.sukunimi@ara.fi
p. 029 525 0821
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