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Hekan asukasvalinnat  tekee 
Helsingin kaupungin 
kaupunkiympäristön toimialan 
asuntopalvelut. 

Päätökset tekee 
asuntopalveluiden esityksestä 
asiakkuusjohtaja. 
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Asukasvalintaperusteet ARA-asuntoihin
• Asukkaiden valinta Helsingin kaupungin omistamiin, valtion tuella rakennettuihin 

vuokra-asuntoihin (ns. ARA-vuokra-asuntoihin) perustuu asukasvalinnasta annettuihin 
lakeihin ja asetuksiin sekä Helsingin kaupunginhallituksen 8.3.2010 (283§)
vahvistamiin asukasvalintaperiaatteisiin. 

Asukasvalintaopas: https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Oppaat/Asukasvalintaopas
KH 8.3.2010: https://www.hel.fi/static/kv/vuokra-asunnonhaku/valityksessa-noudatettavat-periaatteet.pdf

• Asukasvalintojen tulee olla sosiaalisesti tarkoituksenmukaisia ja taloudellisesti 
tarpeellisia. Näitä arvioidaan hakijan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen 
perusteella. Asukasvalintaa tehtäessä pyritään lisäksi vuokratalon monipuoliseen 
asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen. 

• Tulot arvioidaan, mutta tulorajaa ei ole. 
• Varallisuusraja on: 

Henkilöluku Varallisuusraja 1.7.-31.12.2021

1 103 000 €

2 125 000 €

3 192 000 €

4 197 000 €

5 202 000 €

https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Oppaat/Asukasvalintaopas
https://www.hel.fi/static/kv/vuokra-asunnonhaku/valityksessa-noudatettavat-periaatteet.pdf


Asukasvalintaperusteet ARA-asuntoihin
Asuntohakemukset sijoittuvat hakijan esittämän asunnontarpeen perusteella edellä 
mainituissa valintaperusteissa vahvistettuihin kiireellisyysluokkiin (erittäin kiireellinen, 
kiireellinen ja asunnon tarpeessa). 

1. Erittäin kiireellinen: esimerkiksi asunnottomat ja asunnottomuusuhan alla olevat, 
työn perässä Helsinkiin muuttavat, vanhempien luona asuvat, erittäin ahtaasti asuvat 
(vähintään 3 henkilöä/huone)

2. Kiireellinen: esimerkiksi liian kalliissa asuvat, liian ahtaassa asuvat (yli 1 henkilöä, 
mutta alle 3 henkilöä/huone)

3. Asunnon tarpeessa: esimerkiksi nykyisen asunnon varustetasoa, sijaintia tms. 
muuttamaan pyrkivät hakijat



Aktiivit ara-hakemukset ja 
välitetyt asunnot 2016-2020
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Kiireellisyyden lisäksi mahdollisen asuntotarjouksen 
saamiseen vaikuttavat myös hakijan asunnolle asettamat 
kriteerit ja vapautuvien asuntojen määrä/ominaisuudet.

Etukäteen ei ole tietoa mistä, milloin tai millaisia asuntoja vapautuu 
(poikkeuksena uudis- ja peruskorjauskohteet). 

Asuntoja vapautetaan ja välitetään sitä mukaa kun ne vapautuvat. 
Valinnat asuntoihin tehdään sillä hetkellä aktiivisista hakemuksista. 
Hakemukset ovat voimassa 3kk kerrallaan ja hakemuksen voi jättää 
sähköisesti milloin tahansa.

Sekä hakemustietokanta että vapaat asunnot –lista muuttuvat joka päivä.
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Tarjoamme vain hakemuksen koko- ja aluetoiveiden 
mukaista asuntoa.

Esimerkki x.
Vapautuva 

asunto

2h+k
Maunula

2-3h

Alue: mikä 
tahansa

erittäin 
kiireellinen

2h

Alue: koko 
Pohjois-
Helsinki

erittäin 
kiireellinen

1-2h

Alue: 
Maunula

kiireellinen

2h

Alue: koko 
Itä-Helsinki

erittäin 
kiireellinen

2-3h

Alue: Konala, 
Lassila, Viikki

erittäin 
kiireellinen

3h

Alue: mikä 
tahansa

erittäin 
kiireellinen

3-4h

Alue: 
Maunula

kiireellinen

1h

Alue:
Maunula, 
Mellunmäki

asunnon 
tarpeessa

1h

Alue: mikä 
tahansa

erittäin 
kiireellinen

ha
ke

m
uk

se
t



Varustetoiveet ja maksimivuokra kannattaa harkita 
huolella. Tarjoamme vain toiveita vastaavia asuntoja.

Esimerkki x.
asunto

Varusteet:
Ei hissiä

Ei parveketta

vuokra:
612€

Varustetoive: 
-

Maks. 
vuokra: 700E

Varustetoive: 
-

Maks. 
vuokra: 650E

Varustetoive: 
-

Maks. 
vuokra: 620E

Varustetoive: 
parveke, hissi

Maks. 
vuokra: 620E

Varustetoive: 
hissi

Maks. 
vuokra: 800E

Varustetoive: 
-

Maks. 
vuokra: 600E

Varustetoive: 
-

Maks. 
vuokra: 550E

Varustetoive: 
parveke

Maks. 
vuokra: 720E

Varustetoive: 
parveke, piha, 
hissi, sauna

Maks. 
vuokra: 620Eha

ke
m

uk
se

t



Asuntotarjouksia tehdään vain niistä asunnoista, joita vapautuu. 
Asettamalla hakemukseen tiukat kriteerit asunnolle, voi olla ettei 
hakemus nouse koskaan mukaan valintoihin.

Esimerkki 
hakemus x.

2-3h

Alue: Eira, 
Kamppi, Etu-

Töölö

Varusteet:
parveke

Maks.vuokra:
650€

2h, Maunula

Varusteet:
hissi, 
parveke

Vuokra: 
520€

3h, Käpylä

Varusteet:
parveke, 
hissi

Vuokra: 
650€

2h, Kamppi

Varusteet:
-

Vuokra: 
420€

2h, Jollas

Varusteet:
hissi, 
parveke

Vuokra: 
510€

2h, Konala

Varusteet:
parveke

Vuokra: 
420€

3h, Kamppi

Varusteet:
parveke

Vuokra: 
920€

2h, Taka-
Töölö

Varusteet:
parveke

Vuokra: 
480€

2h, Jakomäki

Varusteet:
parveke

Vuokra: 
460€

2h, 
Jätkäsaari

Varusteet:
parveke

Vuokra: 
660€

Vapautuneet asunnot



Vuokra-asunnonhaun 
muutokset syksy 2021



Mikä muuttuu asunnonhakijoille?
• Uudet asuntohakemukset

• Uusi sähköinen asiointi

• Uusi markkinointihaku

• Vahva tunnistautuminen kaikille hakijoille
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Miksi vaihdetaan?
• Vanha asukasvalintajärjestelmä oli elinkaarensa päässä
• Nykyinen sähköinen asiointi päättyy kaupungilla
• Haluttiin eroon useamman toimittajan mallista
• Uusi järjestelmä Tampuuri mahdollistaa sujuvammat 

työprosessit 
• Hankinta tehtiin yhdessä Hekan kanssa
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Muutokset 1/2
• Lokakuussa 2021 otetaan käyttöön

• Uusi asuntohakemus ara-asuntoon
• Uusi sähköinen asiointi
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Muutokset 2/2
• Marraskuussa 2021 otetaan käyttöön

• Muut asuntohakemukset (lyhytaikaiset, työsuhdeasunnot 
jne.)

• Markkinointihaku asunnoille
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Aikataulu
Uusi ara-hakemus julkaistaan 20.10.2021
Muut hakemukset julkaistaan 4.11.2021
Kaikkien vanhojen asuntohakemuksen viimeinen 
voimassaolopvm

18.11.2021

Uuden sähköisen asioinnin käyttöönotto 20.10.2021
Vanhan sähköisen asioinnin loppuminen 18.11.2021
Milloin voi jättää viimeisen asuntohakemuksen 
vanhaan järjestelmään

3.11.2021
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KIITOS
Mari Randell
mari.randell@hel.fi
0403360437
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