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ARA toimeenpanee valtion asuntopolitiikkaa
• Myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja 

valvoo ARA-asuntokannan käyttöä, 

• kuuluu ympäristöministeriön hallinnon alaan,

• on mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa

• tuottaa alan tietopalvelua,

• on asumisen asiantunteva kumppani, kehittäjä ja uudistaja, joka edistää ekologisesti kestävää, 

laadukasta ja kohtuuhintaista asumista.Kaikilla on 

oikeus hyvään 

asumiseen



Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

• Organisaatiossa viisi toimintayksikköä ja hallintoyksikkö

• Toimipaikka Lahdessa

• Virkamiehiä 57

• Suomessa on yli miljoona ARA-asuntoa 



Edistämme 

kestävää ja 

kohtuuhintaista 

asumista



    
2017 

Hels.seudun 
MAL-kunnat 

Kasvukeskuk-
set yhteensä 

Tukimuoto 
  as. 

kpl 
osuus as. kpl osuus as. kpl osuus 

Erityisryhmien vuokra-asunnot 2 613 30,5 % 997 38,2 % 1 800 68,9 % 

Normaalit vuokra-asunnot 2 971 34,7 % 1 816 61,1 % 2 926 98,5 % 

10-v korkotuen vuokra-asunnot 401 4,7 % 0 0,0 % 219 54,6 % 

Asumisoikeusasunnot 1 728 20,2 % 1 070 61,9 % 1 651 95,5 % 

Korkotukilainoitus yhteensä 7 713 90,1 % 3 883 50,3 % 6 596 85,5 % 

Takauslainoitetut vuokra-as. 844 9,9 % 354 41,9 % 844 
100,0 

% 

ARA-tuotanto yhteensä 8 557 
100,0 

% 
4 237 49,5 % 7 440 86,9 % 

 
 

      

 

Vuonna 2017 alkava tuotanto 8 560 uutta 

ARA-asuntoa

• Vapaarahoitteista tuotantoa aloitettiin vuonna 2017 noin 

43 000 asuntoa. ARA-tuotannon osuus on 20 %.
• Taulukko: Alkava ARA-tuotanto tukimuodoittain ja alueittain 2017 (kpl ja %-osuus) 



Vuoden 2017 tuotannosta

• Vuoteen 2016 verrattuna ARA-tuotanto lisääntyi 660 

asuntoa (+ 8 %). 

• Normaalien vuokra-asuntojen määrä lisääntyi 690 

asunnolla (+ 30 %) ja asumisoikeusasuntojen määrä 80 

asunnolla (+ 5 %). 

• ARA-tuotannon rakennuskustannukset nousivat koko 

maassa 4,8 %. PKS:lla nousua oli 8,5 % ja muissa 

kasvukeskuksissa 7,2 %. 

• Lisätietoa ARA-tuotannosta: http://www.ara.fi/fi-

FI/Tietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/ARAtuotanto
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http://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/ARAtuotanto




ARA-tuotanto 2000-luvulla: pitkän korkotuen 

uustuotanto ei korvaa poistumaa



Uusia 

ARA-

asuntoja 

tarvitaan!

Taustalla lehtijuttu: Lahden Talot Oy:n Asukasviesti 3/2017



Yleishyödyllisyyden edellytykset



ARAn yleishyödylliseksi nimeämät yhteisöt

• Toimivat voittoa tavoittelemattomasti ja rakennuttavat sekä 

hankkivat ja vuokraavat vuokra- ja asumisoikeusasuntoja 

sosiaalisin perustein. 

• Toiminnan tavoitteena on oltava asukkaiden hyvät ja 

turvalliset asuinolot sekä kohtuulliset kustannukset.

• Verotuksellinen yleishyödyllisyys on eri asia kuin ARA-

yleishyödyllisyys

• ARAn yleishyödyllisiksi nimeämiä yhteisöjä on noin 600. 
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Kuntien vuokrataloyhtiöt

• Perustettu sosiaalista vuokraustoimintaa harjoittaviksi 

yhtiöiksi, jotka vuokraavat asuntoja ARA-säännösten 

mukaisesti.

• Omistajalle eli kunnalle maksettavaa osinkoa tai muuta 

tuottoa on rajoitettu.

• ARA valvoo kuntien vuokrataloyhtiöiden omistajilleen 

jakamaa tuoton suuruutta.
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Yleishyödyllisyydet edellytykset

• Yleishyödyllisyyden edellytykset säätelevät

– yhteisön toimialaa,

– asuntojen hakumenettelyä,

– yhteisön tuoton tulouttamista,

– rajoituksista vapautuneiden asuntojen luovutusta,

– yhteisörakenteen ja asuntojen omistuksen järjestelyjä,

– riskien ottamista sekä

– lainojen ja takausten antamista.

• Ks. korkotukilain (604/2001) 4. luku ja aravalain (1189/1993) 3. luku



Ohjaus ja valvonta

• ARAn tehtävänä on ohjata yhteisöjä ja valvoa, että 

yleishyödylliset yhteisöt täyttävät laissa yleishyödyllisyydelle 

määritellyt edellytykset ja toimivat niiden mukaisesti. 

• Valvontaa tehdään vuosittain annettavien ilmoitusten ja 

niihin liittyvien tilinpäätösaineistojen pohjalta. 

• Lisäksi ARA tekee tarkastuksia yhteisöihin.



Yleishyödyllisyys näkyy myös mediassa

Otsikot: yle.fi, pwc.fi ja uusimaa.fi



Olemme tuottaneet runsaasti paperia arkistoon, 

mutta muutos on tulossa…
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ARA palvelee verkossa

ARA 
verkko-
asiointi

Hanke-
pankki

Energia-
todistus-
rekisteri
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• ARA verkkoasiointi 
on asiointipalvelu, jonka 

kautta saat asiasi käsittelyyn 

nopeammin

• Lainat, avustukset, 

asuntokannan valvonta ja 

tietopyynnöt sekä 

ohjauspalvelut hoituvat 

tulevaisuudessa verkon kautta 

• Palvelu laajenee vähitellen 

2017-2018 aikana

• Tällä hetkellä palvelussa:

– Korjausavustukset 

(henkilöasiakkaille)

– Hissi- ja esteettömyys-

avustukset (taloyhtiöille)

– ARA-asuntokannan valvonta 

-palvelukokonaisuus:
• yhteisöt pääsevät  katsomaan ja 

tekemään muutospyyntöjä 

tietoihinsa, viestimään ARAn

asiantuntijoiden kanssa sekä 

katselemaan ARA-asuntokannan 

tietoja



ARAn Katso-roolit

• Yhteisöt voivat itse hallinnoida käyttäjiä ja lisätä/poistaa 

käyttöoikeuksia ARAn tarjoamien käyttäjäroolien mukaan.

• Huom! Yhteisö on vastuussa Katso-valtuutusten myöntämisestä ja 

poistamisesta. Esimerkiksi työntekijän työsuhteen päättyessä on 

yhteisön poistettava myöntämänsä Katso-valtuutus.

http://www.ara.fi/fi-FI/Verkkoasiointi/Yhteisoasiakkaat/Ohjeet/ARAasuntokannan_valvonta_palvelukokonais(44560)


Verkkoasiointia laajennetaan ja kehitetään

• Verkkoasioinnin laajentuessa yhteisöille avataan 

hankekäsittelyyn ja tonttihintoihin liittyvä palveluohjaus, 

erityisryhmien investointiavustuksen sekä uudistuotannon ja 

perusparannuksen lainoituksen hakeminen. 

• Myös käyttöönotettujen palvelujen kehittämistä jatketaan; 

uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia tulee käyttöön 

vuoden 2018 aikana.



ara.fi/verkkoasiointi


