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VTS-kotien asukastoiminnan päämäärät
 Korkea asumisviihtyvyys

 Edullinen vuokra

 Toimiva kiinteistö 

 Viihtyisä asunto

 Hyvä asuinyhteisö  ja toimiva naapuruus

 Toimeen tuleminen erityisryhmien  ja vierasperäisten asukkaiden  kanssa

 Vuokra-asumisen arvostuksen parantaminen
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KAKSI NÄKÖKULMAA ASUKASTOIMINTAAN

TOIMIVAA NAAPURUUTTA
 Talkoot, tapahtumat, kerhotoiminta. Yhteistyötä muiden talojen kanssa.

 Epäviralliset keskustelut asukkaiden kesken ja asukkaiden yhteistoiminta.

 Ongelmien selvittäminen ja ennakointi esim. talon asumistapoja kehittämällä.

Esim. kuivaushuoneiden käyttöohjeet, pihapysäköinti, yhteiset tilat ja alueet.

YHTEISHALLINTOA
 Asukkaiden ja VTS-kotien yhteisenä tavoitteena on toimiva ja viihtyisä asuminen.

 Asukastoimikunnalla on joissain asioissa itsenäistä päätösvaltaa.

 Asukastoimikunnalla on mahdollisuus neuvotella VTS-kotien kanssa. 

 Pitkäjänteinen toiminta tuo parhaan tuloksen.



VTS-kotien asukasdemokratian työkalut
 Asukastoiminnan ohjeet, koulutus- ja kokouskutsut

 Talokohtaiset raportit, talousarviot ja muut tiedot

 Määräraha 0,012 € / as.m2 kuukaudessa 

 Asukastoimikunta vastaa kerhotiloista

 Asukastoimikunnan puheenjohtaja kutsutaan

2 x vuodessa puheenjohtajien kokoukseen

 Piste-edut asukastoimijoille

 Asukasisännöitsijät ovat VTS-kotien edustajia 
asukastoimikuntiin päin (noin 50 kiint./asukasisänn)
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Asukaskokous – asukastoimikunta – asukkaat - roolit

 Vuosittaiseen asukaskokoukseen kutsutaan osallistumaan kaikki talon asukkaat. 

 Asukaskokous valitsee asukastoimikunnan.

 Asukastoimikunta hoitaa asioita yhteishallintolain mukaan. 

 Toimikunta edustaa asukkaita vuokranantajaan päin.

 Puheenjohtajan rooli on tärkeä talon sisällä ja talon edustajana VTS-koteihin päin.

 Asukastoimikunta voi tehdä esityksiä ja neuvotella talon asioista VTS-kotien kanssa.

 Asukastoiminta on palkatonta vapaaehtoistyötä asumisen hyväksi.

 Talon asioista keskustellaan kokouksissa, joten pihapuheet kannattaa jättää omaan arvoonsa.

 Aktiivisen asukastoiminnan ja myönteisen naapuruuden kautta vaikutetaan talon 
asumisviihtyvyyteen ja asumisaikoihin sekä vuokriin.

 Viesti talon asukkaille: ”Jokainen talon asukas rakentaa (tai murentaa) omalta osaltaan talon 
yhteishenkeä ja asumisviihtyvyyttä”.

 Yksittäisen asukkaan rakentava asenne asukastoimintaan: ”Mitä minä voin tehdä 
asumisviihtyvyyden rakentamiseksi” kuin ” Mitä asukastoimikunnan tulisi tehdä hyväkseni”!



Asukastoimikunnan työnjako     
Puheenjohtaja

 Asukastoimikunnan johtaminen, asukastoimikunnan kokousten puheenjohtaja, tehtävien seuranta, 
yhteydet VTS:ään, kiinteistön talouteen liittyvät asiat, kuten talousarvio ja talouden seurantaraportti

Sihteeri 

 Pöytäkirjat, esityslistat, asiakirjojen arkistointi

Taloudenhoitaja

 Asukastoimikunnan kirjanpito ja talousasiat

Turvallisuuspäällikkö (1-2 henkilöä / talo)

 Talon turvallisuusasiat

Ympäristöohjaaja (1-2 henkilöä / talo)

 Energia-asiat, jätehuoltoon ja ympäristökysymyksiin liittyvät asiat

Tehtäviä voidaan yhdistää 

 Esim. sihteeri voi hoitaa myös taloudenhoitajan tehtäviä

Muita tehtäviä, joita voidaan jakaa asukastoimikunnassa

 Talkoot, pihan hoito, tiedotus, kerho- ja retkitoiminta, kerhoemäntä jne.

Asukastoimikunnan muutokset
 Asukastoimikunnan jäsenten tai toimihenkilöiden vaihtumisesta on lähetettävä  

pöytäkirjan kopio sekä yhteystiedot VTS-kotien toimistoon.
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Asukastoiminnan vuosikierto

 Tammikuu: Kirjanpitoaineisto ja vuosiraportti (lomake) toimitettava

tammikuun loppuun mennessä. Tämä ja asiakastyytyväisyyskysely on edellytys 

asukastoiminnan määrärahan maksamiselle.

 Huhtikuu: Postia VTS:ltä, talouden toteutumaraportti ja pyyntö ehdottaa 

asumisviihtyvyyttä parantavia toimenpiteitä omaan taloon.

Tarvittaessa asukaskokous.

 Toukokuu: Toimikunnan ehdotukset viihtyvyyden parantamiseksi 

seuraavaa budjettivuotta ajatellen.

 Touko- syyskuu: talkoita, pihajuhlia, kesäretkiä. Myös yhteistyössä muiden talojen kanssa.

 Lokakuu: Postia VTS:ltä; kiinteistön talousarvioesitykset toimikunnille.

 Loka-marraskuu: Asukaskokous – valitaan asukastoimikunta.

Neuvottelumahdollisuus ja lausunto talousarviosta ja vuokranmäärityksestä. 

Asiakastyytyväisyyskysely täytettävä ja toimitettava VTS:lle.

 Joulukuu: Joulu- yms. tilaisuuksia. 

VTS:n hallitus päättää seuraavan vuoden vuokrat.



ASUKASKOKOUS 

Asukaskokouksen koolle kutsuminen

Vähintään kerran kalenterivuodessa. Asukastoimikunta kutsuu koolle.

Kutsu asukaskokoukseen on toimitettava jokaiseen huoneistoon jaettavalla ja talon ilmoitustaululle 
asetettavalla ilmoituksella vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa 
käsiteltävät asiat sekä aika ja paikka.

Asukastoimikunnan valintakokouksen ajankohta

Asukaskokous, jossa valitaan asukastoimikunta, järjestetään loka-, marraskuussa. 

Asukaskokouksen pöytäkirja tulee toimittaa VTS:ään.

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus asukaskokouksessa

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki talossa vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. 
Äänioikeutettuja ovat myös liike- ja toimistotilojen välittömät haltijat siten, että heillä kullakin on huoneistoa 
kohden yksi ääni. Kokouksessa läsnä olevilla on äänioikeus. Valtakirjoilla ei voi äänestää!

Asukastoimikuntaan ei saa valita useampia kuin yksi henkilö samasta huoneistosta.
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Päätöksenteko asukaskokouksessa
Asukaskokouksen päätökseksi tulee se mielipide, mitä enemmistö kokouksessa annetuista äänistä on kannattanut. 
Äänten mennessä tasan, ratkaisee vaalissa arpa ja muulloin se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa 
kannattavansa.  (YH – laki 6 §)

Asukaskokouksen tehtävät
Asukaskokouksessa tulee käsitellä mm. seuraavat asiat:

 Päätetään asukastoimikunnan toimiaika (1-2 vuotta)

 Päätetään toimihenkilöiden mahdollisista kulukorvauksista (pj:lle 20-30 €/vuosi)

 Päätetään asukastoimikunnan jäsenten lukumäärä (max 7 + turvallisuuspäällikkö)

 Valitaan asukastoimikunta 

 Valitaan asukastoimikunnan puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt 

Asukastoimikunnan asema ja onnistumisen edellytykset
Asukastoimikunnalla on YH-lain 10 §:ssä määrätyt tehtävät.

Asukastoimikunnan rooli suhteessa VTS-koteihin on esityksiä tekevä, neuvotteleva, lausuntoja antava  ja 
määrätyistä asioista päättävä.  Asukastoimikunta on vastuussa toiminnastaan asukkaille ja viime kädessä 
Vuokratalosäätiölle tai Vilusen Rinne Oy:lle.

VTS-kotien edustaja osallistuu kutsuttaessa asukastoimikunnan kokouksiin.
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Jäsenmuutokset, päätösvaltaisuus ja jäsenmäärä
Asukastoimikunnan täydentämistä, erottamista tai uudelleen valitsemista varten kutsutaan koolle 

ylimääräinen asukaskokous. 

Yhteishallintolaki 8 §:  ”Asukastoimikunta tai sen jäsen voidaan erottaa kesken toimikauden asukaskokouksen 
päätöksellä, jota on kannattanut vähintään puolet äänioikeutetuista.”

Asukastoimikunta on päätösvaltainen, kun puolet puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan 

lukien on paikalla. 

Asukastoimikunnan jäsenyys edellyttää valitun suostumusta ja hänen täytyy olla taloyksikössä 
vakinaisesti kirjoilla oleva täysi-ikäinen asukas.

Asukastoimikunnan jäsenmäärää ei ole YH-laissa rajoitettu. 

VTS-kotien päätöksellä asukastoiminnasta annettavia asukasetupisteitä saa

toimikuntaa kohti korkeintaan seitsemän toimihenkilöä tai jäsentä sekä lisäksi 

turvallisuuspäällikkö (1-2), joka on myös asukastoimikunnan jäsen.

-> Asukasetupisteitä saa vain vuokrasopimuksen osapuoli.
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Asukkaan velvollisuudet

 Maksaa vuokra ajoissa

 Pitää asunto kunnossa  

 Huolehtia naapurisovusta

 Noudattaa järjestyssääntöjä 

 Pysäköidä auto pysäköintipaikalle, ei muualle

 Kuljettaa lemmikkieläintään kytkettyinä

 Klo 22.00 – 6.00 välisenä aikana on naapureille 

annettava yörauha. Muunakaan aikana ei 

naapureitaan saa häiritä

 Kukin asukas huolehtii omalta osaltaan talon

asumisrauhasta ja paikkojen kunnossa pysymisestä

 Asukas vastaa myös vieraistaan
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Asukaskokous
1-2 kertaa vuodessa

Asukastoimikunta
Kokoontuu tarpeen mukaan

Vuokratalosäätiön ja

Vilusen Rinne Oy:n 

hallitukset
Molemmissa kaksi asukkaiden edustajaa

Asukastoimikuntien

pj-kokous 2 x vuodessa  

Valitsee AD-ryhmän. Esitykset hallituksen asukasjäseniksi.     

HTM-tilintarkastaja/valvoja

Asukkaiden esittämä htm-tilintarkastaja

AD – ryhmä
4-vúotinen toimikausi. Hallituksen asukasjäsenet (4), 

asukastoimikuntien edustajat (6), tilintarkastaja/valvoja. Sihteerinä toimiston edustaja.   

Tehtävinä mm. Asukasdemokratian ja asukaskoulutuksen kehittäminen, pj-kokousten 

valmistelu sekä kannanotot VTS-kotien kehittämiseen ja vuokranmääritykseen.    
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Asukastoiminta

VTS-kotien kotisivuilta löydät asukastoimikunnille lähetetyt tiedotteet ja 

ohjeet; www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/asukasdemokratia/

asukastoiminta) sekä valmiita tiedotepohjia asukastoimikuntien käyttöön

Kirjeet

- asukastoimikuntien puheenjohtajille lähetetyt kirjeet ja tiedotteet

Lehdet

- Murikan 10-vuotislehti

Ohjeet/oppaat

- talous- ja kirjanpito-ohjeet, talkoo-oppaat yms.

http://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/asukasdemokratia/


ASIA ASUKASTOIMIKUNTA ASUKASKOKOUS
TEHTÄVÄT
– oikeus päättää

- antaa lausunnon

– Palvelupalaute 
– Yhteisten tilojen käyttö 
– Piha-alueiden käyttö
– Talkoiden ja muiden yhteisten 

tilaisuuksien järjestäminen
– Kannanotto autopaikkojen ja

saunavuorojen jakamisen
periaatteisiin

– Taloyksikön talousarviosta
– Reklamaatiot palveluista
– Suoritettavista vuosikorjaustöistä
– Korjaustöiden PTS:stä ja niiden   

rahoituksesta

– Päättää asukastoiminnan muodosta;
asukastoimikunta vai luottamushenkilö

– Asukastoimikunnan toimiaika (1-2 v)
Toimiaika kirjataan pöytäkirjaan. Esim.
”asukastoimikunta valitaan vuoden 2017  
loppuun asti” tai ”toimiaika päättyy 
31.12.2016”.

– Asukastoimikunnan koko
(kork. 7 + turvallisuuspäällikkö)

- Päätös kulukorvauksesta (kts. Talousohje)

– Asukastoimikunnan valinta
– Asukastk:n toimihenkilöiden valinta 
– Esitykset hallituksen asukas-

jäseniksi (4 vuoden välein)
- Ehdokkaat AD-ryhmään
– Muut asukastoimikunnan         

käsiteltäväksi tuomat asiat 
OSALLISTUJAT – Asukastoimikunta 

– Muut kutsutut
– Talonkirjoissa olevat asukkaat
– Kutsuttaessa VTS:n edustaja
– Muut as.tk:n kutsumat

ÄÄNIOIKEUS – Asukastoimikunnan jäsenillä
– Ääni per jäsen

– Talonkirjoissa olevat 18 vuotta 
täyttäneet asukkaat

– Ei valtakirjoja, vain läsnä olevilla 
on äänioikeus

ASUKASTOIMIKUNNAN KOKOUS - ASUKASKOKOUS
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AJANKOHTA Asukastoimikunta päättää. Asukastoimikunnan valintakokous 
pidetään loka-marraskuussa.
Asukastoimikunta päättää mahdollisten
muiden asukaskokousten ajankohdan.
Asukaskokousohje postitetaan 
vuosittain asukastoimikunnille.

PAIKKA Talon kerhotilassa tai muussa, talon 
lähellä sijaitsevassa kokoustilassa.

Talon kerhotilassa tai muussa, talon 
lähellä sijaitsevassa kokoustilassa.

KOOLLEKUTSUMINEN
Aika

Kutsutapa

Kokouskutsun sisältö

Määräysten laiminlyönti

Asukastoimikunta päättää.

Kirjallinen tai muu asukastoimikunnan 
päättämä kutsutapa.

Esityslistan mukaan ja toimikunnan 
jäsenten kokoukselle tuomat asiat.

Uusi kokous.

Viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Kirjallinen, toimitettava jokaiseen
huoneistoon ja ilmoitustaululle.

Kokouksessa käsiteltävät asiat tulee olla 
mainittu kokouskutsussa.

Uusi kokous.

ASIA ASUKASTOIMIKUNTA ASUKASKOKOUS
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HENKILÖ / ASIA ASUKASTOIMIKUNTA ASUKASKOKOUS

PUHEENJOHTAJA Asukaskokous valitsee asukastoimi-
kunnan puheenjohtajan.

Asukaskokous valitsee asukas-
kokouksen puheenjohtajan.

SIHTEERI Asukastoimikunnan jäsen. Kokous valitsee.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJA Pöytäkirjan tarkastajia ei tarvita. 
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa 
kokouksessa. 

Kokous valitsee kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa.

VARAPUHEENJOHTAJA
(ei pakollinen)

Asukaskokous valitsee tai asukastoimi-
kunta valitsee keskuudestaan.

Asukastoimikunnan puheenjohtaja 
ei voi toimia taloudenhoitajana.

TALOUDENHOITAJA
(hoitaa asukastoimikunnan 
käyttömäärärahaan liittyvän 
kirjanpidon) Kts. kirjanpito-ohje.

Asukaskokous valitsee.
Asukastoimikunnan jäsen. 

Asukastoimikunnan määrärahan 
käyttöohjeet toimitetaan vuosittain 
asukastoimikunnille.

TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ
(Voidaan valita 1 tai 2 henkilöä)

Asukaskokous valitsee.
Asukastoimikunnan jäsen.

YMPÄRISTÖOHJAAJA Asukastoimikunnan jäsen.
Voidaan valita kaksi ympäristö-
ohjaajaa, jolloin sovitaan
keskinäisestä työnjaosta.

ASUKASTOIMIKUNNAN
JÄSEN TAI TOIMIHENKILÖ

Asukaskokous valitsee 
Max. 1 henkilö/ huoneisto (YH-laki)
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PÖYTÄKIRJA
– sisältö
– allekirjoitus

– säilyttäminen
– julkisuus
– tiedottaminen 

– Päätöspöytäkirja
– Puheenjohtaja + sihteeri

– Luotettavalla tavalla
– Ei ole, asukastoimikunta päättää
– Asukastoimikunta tiedottaa   

asukkaille ja VTS:lle

– Päätöspöytäkirja
– Puheenjohtaja + sihteeri

ja pöytäkirjan tarkastajat
– Luotettavalla tavalla
– Asukkaille julkinen
– Ilmoitustaululle, kopio myös VTS:lle

YKSITTÄISEN ASUKKAAN                       
VAIKUTUSMAHDOLLISUUS

– Oikeus saada asia 
asukastoimikunnan käsittelyyn

– Oikeus saada asia asukas-
kokouksen käsittelyyn

– Kyselyoikeus käsiteltävissä  
asioissa

– Äänestysoikeus (läsnä olevat)

VÄHEMMISTÖOIKEUS – Mahdollisuus pyytää      
merkittäväksi eriävä mielipide  
pöytäkirjaan

– Kokous kutsuttava viipymättä  
koolle, jos sitä vaatii vähintään  
1/10 äänioikeutetuista

ESTEELLISYYS – Ei saa osallistua käsittelyyn
omassa asiassa

– Ei saa osallistua käsittelyyn  
omassa asiassa

PÄÄTÖSVALTAISUUS – Kun enemmän kuin puolet 
puheenjohtaja tai vpj. mukaan
lukien on paikalla

– Kun kokouskutsun jakelu ja sisältö ovat ok
- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen 

riippumatta osallistujien määrästä

PÄÄTÖKSENTEKO – Enemmistöpäätöksin
– Jos äänet tasan, puheenjohtaja

ratkaisee
– Tasatilanteessa vaali ratkaistaan arvalla

– Enemmistöpäätöksin 
– Vaaleissa eniten ääniä saanut,  

tasatilanteessa vaali ratkaistaan arvalla, 
muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan 
kanta ratkaisee

HENKILÖ / ASIA ASUKASTOIMIKUNTA ASUKASKOKOUS
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