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ASUMISNEUVOJATOIMINTAAN TARKOITETTUJEN AVUSTUSTEN HAKEMINEN
VUONNA 2019
ARA julistaa asumisneuvonta-avustukset vuodelle 2019 haettavaksi. Avustusten hakuaika on
3.12.2018–17.1.2019 ja ne myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2019
talousarviossa tarkoitukseen määrärahavaltuuden.
Valtion talousarvioesityksen 2019 mukaan ARA voi myöntää valtion asuntorahaston varoista
vuonna 2019 yhteensä 900 000 euroa asumisneuvojatoimintaan. Avustuksen määrä on
enintään 35 % kustannuksista. Avustusta ei voi myöntää, jos avustuksen saajalle on myönnetty
muuta avustusta samoihin kustannuksiin.
Avustusten myöntämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).
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AVUSTUKSEN KOHDENTAMINEN
Asumisneuvojatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumisneuvojatoimintaan, jonka
tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla
asumiseen liittyvissä asioissa.
Avustusta voidaan myöntää vain siihen osaan toimintaa, joka kohdistuu valtion tukemaan
asuntokantaan. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa
pysyväksi.
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AVUSTUKSEN EDELLYTYKSET
Avustuksella tuettava toiminta edellyttää kunnan eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja myös
kustannuksiin osallistumista. Avustuksella tuettavan toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä
ja ratkaista asumiseen liittyviä ongelmia sekä asunnottomuutta.
Asumisneuvoja-avustusta ei voida kuitenkaan myöntää esimerkiksi:







muodoltaan vakiintuneeseen asumisneuvojatoimintaan
hallinnolliseen työhön, esim. kiinteistösihteerin tai vastaavan palkkaamiseen
asukkaiden kotona asumisen tukemiseen arjen toiminnoissa
sosiaalityön perustyöhön kuten avohuollon ohjaus, tukiasumisen ohjaus, jne.
päiväkeskusten ryhmä- ja virkistystoiminnan ohjaamiseen
muuhun kuin valtion tukemaan vuokra-asuntokantaan kohdistuvaan asumisneuvontaan

Hakijoiden tulee esittää avustushakemuksessa tavoitteet, joihin asumisneuvonnalla pyritään, ja
keinot niiden saavuttamiseksi. Lisäksi hakijoiden tulee esittää suunnitelma toiminnan
vakinaistamiseksi.
Avustuksen saantiin liittyy velvollisuus raportoida hankkeesta ja sen etenemisestä ARAlle.
Avustusta saavien tahojen tulee täyttää ARAn asumisneuvonnan seurantalomaketta, joka löytyy
avustuksen verkkosivulta.
Lisäksi ARA edellyttää, että asumisneuvontaa toteuttava avustuksen saaja osallistuu kerran
vuodessa valtakunnalliseen asumisneuvontafoorumiin sekä ARAn järjestämiin
asumisneuvontatyötä kehittäviin koulutuksiin.
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Avustusta myönnetään korkeintaan kolme vuotta samalle hankkeelle. Kuitenkin perustellusta
syystä avustusta voidaan myöntää vielä kolmen vuoden jälkeen sellaisille hankkeille, joilla on
suuri tarve ja joiden juurruttaminen edellyttää pidempää aikaa sekä esitetyt tulokset osoittavat
hankkeen vaikuttavuuden asumisongelmien ja asunnottomuuden ehkäisemisessä. Uudet
hankkeet ovat kuitenkin avustuksen myöntämisessä etusijalla.
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AVUSTUKSEN HAKEMISEEN OIKEUTETUT
Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät
asumisneuvontatoimintaa.
Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.
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AVUSTUKSEN HAKEMINEN
Avustusta haetaan ARAn lomakkeella ARA 56.
Hakemukset osoitetaan ARAlle ja lähetään kirjaamoon kirjaamo.ara@ara.fi TAI osoitteella
”Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus PL 30, 15141 Lahti”.
Hakemusten on oltava perillä ARAssa viimeistään torstaina 17.1.2019 klo 16.15 mennessä.
Avustushakemuksessa on esitettävä hankkeen kokonaissuunnitelma, josta ilmenevät hankkeen
tavoite, toteuttamistapa, kustannukset sekä suunnitelma toimintatavan juurruttamisesta.
Jatkohakemusten yhteydessä lähetetään myös ARAn verkkosivulta löytyvä asumisneuvonnan
seurantalomake aikaisemman toiminnan osalta (voi lähettää sähköpostitse excel-muodossa)
sekä kuvataan lyhyesti suunnitelmassa edellisen vuoden toimintaa ja tavoitteiden
saavuttamista. Lisäksi edellytetään, että asumisneuvojalla tulee olla riittävä sosiaalialan
osaaminen ja hankkeen ohjausryhmässä tulee olla sosiaalitoimen edustus.
Hakemukseen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen päätökset hankkeen ja sen
käynnistämisen hyväksymisestä sekä rahoitukseen osallistumisesta.
Jos tarkoitukseen osoitetaan myöntämisvaltuutta seuraavien vuosien valtion talousarvioissa,
avustusta on haettava kunakin vuonna erikseen.
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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 56a. Maksatushakemuksesta on omat ohjeet, jotka
toimitetaan hakemuksen hyväksymispäätöksen mukana. Maksatusohje löytyy myös ARAn
verkkosivuilta ja siihen on suositeltavaa tutustua jo avustusta hakiessa. Vuonna 2019
myönnettävä avustus on haettava maksuun 30.9.2021 mennessä.

4

7

LISÄTIETOJA AVUSTUKSEN HAKEMISESTA:
Sina Rasilainen, hankepäällikkö
p. 029 525 0809
sina.rasilainen@ara.fi
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