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AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016 - 2019
RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN 
MUKAISESTI (MILJ. EUROA)
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2016 2017 2018 2019
Järjestöjen 
toimintaedellytysten ja 
perusrahoituksen turvaaminen 116,0 36,8 % 117,6 37,0 % 119,0 37,2 % 120,0 36,9 %

Terveyden ja toimintakyvyn 
edistäminen 72,0 22,9 % 75,0 23,6 % 77,0 24,1 % 80,0 24,6 %

Yhteisöllisyyden ja 
osallistumismahdollisuuksien 
edistäminen 55,0 17,5 % 60,0 18,9 % 62,0 19,4 % 64,0 19,7 %

Erityisryhmien asumisen 
tukeminen 30,0 9,5 % 20,0 6,3 % 15,0 4,7 % 12,0 3,7 %

Kriisiauttaminen ja arjen 
turvallisuuden edistäminen 24,0 7,6 % 25,0 7,9 % 26,0 8,1 % 27,0 8,3 %

Työelämäosallisuuden 
vahvistaminen 18,0 5,7 % 20,0 6,3 % 21,0 6,6 % 22,0 6,8 %

Yhteensä 315 100 % 317,6 100 % 320 100 % 325 100 %



ERITYISRYHMIEN ASUMISEN TUKEMINEN
• RAY:n tavoitteena on edistää avustustoiminnallaan erityisryhmien asumismahdollisuuksia ja -

valmiuksia sekä vähentää asunnottomuutta. Kaikki asumiseen liittyvät avustukset 
kohdennetaan jatkossa erityisryhmien asumisen edistämiseen. 

• Erityisryhmillä tarkoitetaan:

• asunnottomia ja pitkäaikaisasunnottomia 

• henkilöitä, joilla on puutteelliset asumisvalmiudet kuten 

• kehitysvammaisia

• vaikeasti vammaisia henkilöitä

• mielenterveyskuntoutujia

• päihdekuntoutujia

• erityistä tukea tarvitsevia nuoria (esim. luottotiedot menettäneitä, 
päihdeongelmaisia, nuoria, joiden jälkihoito-oikeus on päättynyt sekä 
käytöshäiriöistä kärsiviä nuoria)

• henkilöitä, jotka sairauden, vamman tai vian takia tarvitsevat esteettömän asunnon

• vapautuvia vankeja ja heidän perheitään

• ylivelkaantuneita.
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PAINOTUKSET (UUDET JA JATKOAVUSTUKSET)

• Toukokuun loppuun mennessä tuli 38uutta hakemusta  

• 15 uutta investointihakemusta (B)

• Priorisoimme toimintoja, joilla pyritään vahvistamaan kohderyhmien asumisvalmiuksia 
ja elämänhallintaa. Kannustamme järjestöjä pohtimaan konkreettisia keinoja ja 
toimintatapoja kohderyhmien elämänhallinnan vahvistamiseksi siten, että ihmisten 
elämäntilanne tulee kokonaisuutena huomioitua. 

• Linjauskauden aikana suuntaamme avustuksia enemmän toiminnallisiin avustuksiin kuin
investointiavustuksiin.

• Painotamme erilaisia etsivän toiminnan muotoja, joiden avulla järjestöt kykenevät 
ohjaamaan asumisen tukea tarvitsevat ihmiset sekä järjestötoiminnan että julkisten 
palveluiden piiriin. Olemme mukana myös käynnistyvässä valtakunnallisessa 
asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn keskittyvässä avustusohjelmassa.
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TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN 
EDISTÄMINEN

• Suuntaamme avustuksia toimintoihin ja kehittämishankkeisiin, joiden 
tavoitteena on terveyden edistäminen sekä ihmisten ja heidän 
lähiyhteisöjensä omaehtoisen suoriutumisen ja jaksamisen tukeminen.

• Terveyden edistämisessä korostuvat eri sairauksien ehkäisemiseen
tähtäävät toiminnot ja terveydelle suotuisten elintapojen ja olosuhteiden 
vahvistaminen. 

• Toimintakyvyn edistämisellä tavoitellaan mm. ihmisten ja lähiyhteisöjen 
omaehtoisen suoriutumisen vahvistamista ja itsenäisen selviytymisen 
turvaamista. 

• Kuntouttavilla toiminnoilla taas tuetaan ihmisiä, joilla toimintakyky on 
alentunut. 
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PAINOTUKSET (UUDET JA JATKOAVUSTUKSET)

• Toukokuun loppuun mennessä tuli 221 uutta hakemusta  

• Painotamme toimintoja, joiden tavoitteena on arjessa suoriutumisen 
edistäminen ja omaishoitajaperheiden jaksamisen tukeminen.

• Kannustamme kehittämään lapsiperheiden arjen tukeen ja erityisesti 
eroauttamiseen liittyviä tukikeinoja. 

•
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YHTEISÖLLISYYDEN JA 
OSALLISTUMISMAHDOLLISUUKSIEN 
EDISTÄMINEN

• Avustuksia myönnetään toimintoihin ja kehittämishankkeisiin, 
joilla edistetään 

• ihmisten mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä 

• osallistumismahdollisuuksia monipuolisesti kansalaisyhteiskunnan eri 
toimintoihin. 

• Avustettavia teemoja ovat mm:

• erilaiset matalan kynnyksen osallistumispaikat ja -mahdollisuudet

• ylisukupolvinen työ ja sosiaalisten tukiverkostojen vahvistaminen

• vapaaehtoistoiminta sekä siihen liittyvä kehittäminen ja koordinointi

• eri väestöryhmien yhteiskuntaan integroituminen ja vähemmistöjen aseman 
vahvistaminen
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PAINOTUKSET (UUDET JA JATKOAVUSTUKSET)

• Toukokuun loppuun mennessä tuli 356 uutta hakemusta  

• Painotamme toimintoja, joiden avulla vapaaehtoistoiminnan kysyntää ja tarjontaa saadaan kohtaamaan paremmin 
esimerkiksi sähköisten sovellusten avulla. Rohkaisemme myös löytämään vapaaehtoistoiminnan paikkoja myös 
erityisryhmiin kuuluville ihmisille. 

• Kiinnitämme huomiota erityisesti nuorten osallisuuden edistämiseen. Peräänkuulutamme uusia keinoja ja 
kumppanuuksia nuorten tavoittamiseksi. Rohkaisemme myös nuorten oman asiantuntemuksen hyödyntämiseen 
toiminnan suunnittelussa.

• Haluamme kiinnittää huomioita toiminnan saavutettavuuteen: erilaisten jalkautuvien toimintojen tai pop up -
tyyppisten ratkaisujen avulla voidaan tavoittaa myös ne, joiden on haasteellista tulla erilliseen kohtaamispaikkaan. 
On hyvä pohtia myös toiminnan integroimista sellaisiin ympäristöihin ja tiloihin, joissa ihmiset muutoinkin liikkuvat.

• Matalan kynnyksen kohtaamispaikat: 
• 89 uutta hakemusta
• Maahanmuuttajien integroiminen yhteiskuntaan: 76 hakemusta

• Vertaistoiminta toimintamuotona 135 hakemuksessa
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AVUSTUSHAKEMUKSET 2017

• Uusia avustushakemuksia saapui toukokuun loppuun mennessä 1181 kpl

• Jatkohakemuksia saapui syyskuun lopussa 1434 kpl (ohjeellinen 
suunnitelma)

• 80% saapuu yleensä kahtena viimeisenä päivänä

• Uusia hakemuksia 52 kpl enemmän kuin edellisenä vuonna

• Ay 66

• Ak 171

• B 50

• C 894
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AVUSTUSHAKEMUKSET 2017

• Uusia hakijoita on 169 kpl (2016: 148)

• Paljon erilaisia pieniä kulttuuri- ja liikuntapuolen järjestöjä

=> Heiltä edellytetään erityisryhmänäkökulmaa ja yhteistyötä sote –järjestöjen kanssa

• Hakemusten sisältö on parantunut =>haku- ja seurantakoulutuksilla ja 
työpajoilla on ollut vaikutusta,  toimeenpanosuunnitelmaa on luettu ja 
muuhunkin taustamateriaaliin on tutustuttu

• Vuodelle 2017 jaettavissa 317,6 milj.€, ohjeellisessa suunnitelmassa on 
sidottuna 257 milj.€=> uusiin kohteisiin ja olemassa olevien korotuksiin on 
jaettavissa yhteensä 60,3 milj.€ (2016 vuodelle oli 70,7 milj.€)
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