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Asukastoiminnan ohjeet, aineistot ja postit asukastoimikunnille 

löytyvät kotisivuilta

https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/asukasdemokra

tia/asukastoiminta/
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MUUTOS ASUKASTOIMIKUNTIEN KIRJANPIDON KÄYTÄNTÖIHIN

Siirtymäaika on vuosi 2017.

 Siirrytään pankkikortti/verkkopankkitunnusten käyttöön koskien kaikkia 
asukastoimikuntia

 Poistetaan käteiskassojen käyttömahdollisuus

- Käteiskassan käyttömahdollisuus ”vippikassana” poistuu 

- rahan käyttö tarkentuu

- kirjanpidon oikeellisuus pystytään todentamaan helposti

- taloudenhoitajan työ helpottuu 

- kirjanpitojen tarkastus helpottuu ja aikaa säästyy

(nykyisin käteiskassat tarkistetaan vuosittain toimistolla) 
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Lopetetaan käsin tehtävä kirjanpito ja siirrytään tekemään kirjanpito 
käyttäen pohjana pankin tiliotteita 

 Tiliote on kirjanpito, johon liitetään jokaisesta tapahtumasta numeroidut kuitit. 

 Mikäli joku muu kuin tilin haltija tekee asukastoimikunnan ostoksia tai hankintoja, 
tulee hänen ensin maksaa ostos itse, jonka jälkeen se maksetaan hankinnan tehneelle 
henkilölle kuittia vastaan asukastoimikunnan tililtä juuri oikean suuruisena.

 Nykyisen toimintamallin mukainen kirjanpidon tekeminen on monen mielestä ollut 
hankalaa ja aikaa vievää. Kirjanpidon uusi malli on helppo ja selkeä. Se madaltaa 
kynnystä ryhtyä hoitamaan taloudenhoitajan tehtäviä.

 Pankkikortti ja verkkopankin käyttöotto lisää asukastoimikuntien kuluja.  

 Korkeiden pankkipalvelumaksujen vuoksi asukastoimikunnille maksetaan vuosittain                         
120 €:n lisämääräraha.  Tämä maksetaan samasuuruisena kaikille asukastoimikunnille 
riippumatta pankin perimistä kustannuksista.
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ASUKASTOIMINTA ON

TOIMIVAA NAAPURUUTTA
 Talkoot, tapahtumat, kerhotoiminta. Yhteistyö muiden talojen kanssa on kannatettavaa.

 Epäviralliset keskustelut ja asukkaiden yhteistoiminta

 Ongelmien selvittäminen ja ennakointi esim. talon tapoja 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
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VTS-kotien asukasdemokratian työkalut
 Asukastoiminnan ohjeet, koulutukset ja kokoukset

 Talokohtaiset talousarviot ja toteumaraportit

 Määräraha 0,012 € / as.m2 kuukaudessa 

 Kerhotilat asukkaiden käytössä

 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 

 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.

 Talon asukkaan vaikutus: ”Jokainen talon asukas rakentaa (tai murentaa) omalta osaltaan 
talon yhteishenkeä ja asumisviihtyvyyttä”.

 Yksittäisen asukkaan rakentava asenne: ”Mitä minä voin tehdä asumisviihtyvyyden 
rakentamiseksi!” eikä ” Mitä asukastoimikunnan tulisi tehdä hyväkseni?”
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Asukastoimikunnan työnjako     
Puheenjohtaja

 Asukastoimikunnan kokousten puheenjohtaja, tehtyjen päätösten seuranta, yhteydet VTS:ään, kiinteistön 
talouteen liittyvät asiat, kuten talousarvio ja talouden seurantaraportti

Sihteeri 

 Pöytäkirjat, esityslistat, asiakirjojen arkistointi

Taloudenhoitaja

 Asukastoimikunnan kirjanpito 

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, kerhovastaava jne.

Asukastoimikunnan muutokset
 Asukastoimikunnan jäsenten tai toimihenkilöiden vaihtumisesta on lähetettävä  

pöytäkirjan kopio VTS-kotien toimistoon.
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Asukastoiminnan vuosikierto

 Helmikuu: Kirjanpitoaineisto ja vuosiraportti (lomake) toimitettava

helmikuun alkuun mennessä. Myös 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.

 Kesä- elokuu: 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: Joulujuhlia yms. tilaisuuksia. 

VTS:n hallitus päättää seuraavan vuoden vuokrat.
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ASUKASKOKOUS 

Asukaskokouksen koolle kutsuminen

Vähintään kerran kalenterivuodessa. Asukastoimikunta kutsuu koolle.

Kutsu asukaskokoukseen on toimitettava jokaiseen huoneistoon (myös liikehuoneistot) 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

 Päätetään asukastoimikunnan jäsenten lukumäärä

 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 asukkaiden kokouksen 
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. (MUUTOS  ON TULOSSA V. 2017.)
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Asukkaan velvollisuudet

 Maksaa vuokra ajoissa

 Pitää asunto kunnossa  

 Huolehtia naapurisovusta

 Järjestyssääntöjä tulee noudattaa

 Autojen pysäköinti vain pysäköintipaikoilla

 Lemmikkieläimet tulee pitää 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, asukastoimikuntien edustajat , 

tilintarkastaja/valvoja ja toimiston edustaja.   

Tehtävinä mm. Asukasdemokratian ja asukaskoulutuksen kehittäminen, pj-kokousten 

valmistelu sekä kannanotot VTS-kotien kehittämiseen ja vuokranmääritykseen.    



Asukastyytyväisyys
ATT-kysely kerran vuodessa

 1700 vastaajaa, joista 130 asukastoimikuntaa

Indeksivaihtelu on ollut välillä 3.4 – 3.6  (7.6 – 7.9 kymppitaulukossa)

 Lisäksi kohdennettuja kyselyjä palvelujen käyttäjille

 Palautetta asukastoimikunnilta ja asukkailta

 Reklamaatiot käsitellään

 Toiminnan kehitysehdotukset asukkailta toivottavia
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Asukastyytyväisyys - ryhmätyö

1. Mitä asukkaat odottavat VTS-kodeilta?

 vuokrahinta pysyy kohtuullisena

 joustavuus asuntojen vaihdossa liittyen esim. elämäntilanteeseen

 vuokrasopimuksien teon yhteydessä voisi ilmoittaa talokummista

ja talo-oppaasta uusia asukkaita varten. Samalla voisi antaa 

yhteystiedot/tiedot asukastoimikunnasta

 turvallisuutta ja valvontaa (esim. ovisilmät, kamerat, vartiointiliike)

 jos jotain korjattavaa, korjataan mahdollisimman pikaisesti
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Asukastyytyväisyys – ryhmätyö 7.12.2016

2. Tärkeimmät asiat, jotka pitää olla kunnossa, jotta

asukkaat ovat tyytyväisiä?

 asunnot asumiskelpoisia (viihtyisiä, talvella lämpöisiä yms.)

 asukkaat eivät häiritse toisia asukkaita (melu, tupakointi asunnoissa yms.)

 mahdollisuus osallistua yhteiseen toimintaan

 huolto- ja siivouspalvelut pelaavat

 pyöräkellarit tarpeeksi isoja, parkkipaikkoja tarpeeksi, pesutuvat toimii,

lenkkisauna
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Asukastyytyväisyys – ryhmätyö 7.12.2016

3.   Ideoikaa uusia tapoja selvittää

asukastyytyväisyyttä?

 mahdollisimman matala kynnys osallistumiseen asukastoiminnassa (esim. pihatalkoot 

ja juhlat erillisiksi yhteisiksi tapahtumiksi)

 kerhohuone kaikkiin taloihin esim. kevytrakenteinen piharakennus mallia Kivisillankatu 17

 Facebookiin sivut omalle talolle, nimellä VTS + osoite

 WhatsApp yhteys asukastoimikunnille + erillinen yhteys puheenjohtajille

 asukastoimikunnille oma postilaatikko kerhohuoneen läheisyyteen

 tietokone kerhohuoneeseen (Linux, Susette tms. ilmainen)

 talo-opas esittäytyy uusille asukkaille
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Ryhmätyön ideoita 7.12.2016

4.     Miten hyvät ideat saadaan parhaiten esille?

 matalan kynnyksen mahdollisuus yksittäisille asukkaille tehdä aloitteita

 kahden talon asukastoimikunnan yhteinen kokous/aivoriihi, jossa mietitään ideoita
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Ryhmätyön ideoita 7.12.2016

5.     Miten toteutettavat aloitteet pitäisi palkita?

 yksittäiselle asukkaalle asukaspisteitä 1000 pistettä ->asukas voi tahtoessaan heti käyttää 

pisteet ->1000 pistettä rahana on kuitenkin vain 45 €

 joka vuoden alussa järjestetään ” palkitsemistilaisuus” illallisen merkeissä,

jossa on mukana AD-ryhmä ja hallitus, tilaisuus on yksittäisille asukkaille, joiden ehdotus on käytetty

 asukastoimikunnan ehdotuksesta talo palkitaan max. 1000 €:n arvoisella tarvittavalla artikkelilla                               
-> mitä talo tarvitsee
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