
 

 

 
ASUKASTOIMIKUNNILLE  MAKSETTAVAT  KÄYTTÖVARAT, 
TOIMINTAOHJEET JA MAKSAMINEN VUONNA 2018 
 
 

Kustannuspaikkojen talousarvioissa on varaus asukastoiminnan kuluihin 0,012 € asuinneliötä kohden 
kuukaudessa tai vähintään 170 € vuodessa. Asukastoimikunnan käyttöön tuleva määräraha maksetaan 
yhdessä erässä, yli 600 € summat kuitenkin kahdessa erässä.  Mahdollinen toinen erä maksetaan 
automaattisesti elo-syyskuussa 2018. 
 
Pankkipalvelumaksujen kattamiseksi on vuonna 2017 maksettu 120 € lisämääräraha kaikille 
asukastoimikunnille samansuuruisena. Määräraha tullaan maksamaan myös vuodelle 2018. 
 
Asukastoiminnan määrärahan maksamiseen edellytämme alla olevien ehtojen täyttämistä 
 
Asukastoimikunta voi anoa lisämäärärahaa. Perusteina voivat olla esim. talon vuosijuhlien 
järjestelykustannukset (10 v / 20 v. jne.), hankinnat kerhotilaan tai muu vastaava erityinen syy. 
Asukastoimikunnan pöytäkirja, josta tulee ilmetä mihin rahat käytetään, tulee toimittaa oman talon 
asukasisännöitsijälle. Myös tämä määräraha on osa ko. talon käyttömenoja ja katetaan vuokrilla. 
 

Seuraavat ohjeet koskevat kaikkia taloja: 
 
 

1. Asukastoimikunnan kirjanpito asukastoimikunnan tileistä 
 
Asukastoimikunnan tulee pitää kirjanpitoa asukastoimikunnan tileistä.  
Asukastoimikunnan tulee valita taloudenhoitaja tilejä pitämään.  
 
Vuodelle 2017 kirjanpidon voi tehdä kahdella eri tavalla: 
 

 Tapa 1: 
 Yhdenkertainen kirjanpito tilivihkon avulla 
 

 Asukastoimikunnan tulee pitää vähintään yhdenkertaista kirjanpitoa tileistään.  
Kirjanpitoon liittyvät alkuperäiset tositteet tulee säilyttää osana kirjanpitoaineistoa. 
Tilivihkon avulla tehtävästä kirjanpitotavasta tullaan luopumaan ja siirrytään  
käyttämään tiliotekirjanpitoa. Siirtymäaika vuoden 2017 loppuun. 
 

 Tapa 2: 
 Tiliotekirjanpito, jos toimikunta on siirtynyt käyttämään verkkopankkia 
 
 Verkkopankin käyttöön siirtyneiden asukastoimikuntien ei tarvitse tehdä erillistä  
 tilivihkoa. Toimikunnan pankkitilin tiliote on itse kirjanpito, johon tulee liittää  
 jokaisesta tapahtumasta juoksevasti numeroitu alkuperäinen tosite. 
 Tosite tulee numeroida myös tiliotteelle. Tiliotteista tulee ilmetä tilin 1.1.2017  
 alkusaldo sekä 31.12.2017 loppusaldo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Vuoden 2017 kirjanpitoaineiston tarkastus 
 

 
  Kirjanpito on tarkastettava asukastoimikunnan kokouksessa  

 
  Kirjanpidon viimeisellä sivulla tulee olla taloudenhoitajan ja tilintarkastushetken 

  asukastoimikunnan jäsenten allekirjoitukset 
 

  Tarkistettavaksi tuotava aineisto:  
o tilivihko, tiliotteet ja kaikki kuitit 
o verkkopankin käyttöönotosta todiste 
o pöytäkirja kalusteiden ja laitteiden hankintapäätöksistä 
o pöytäkirja järjestetyistä matkoista ja juhlista 

 
 Vuoden 2017 kirjanpitoaineisto toimitetaan osoitteeseen: 

o Tampereen Vuokratalosäätiö / palvelukeskus 
            Puutarhakatu 8, 33210 Tampere 
o viimeistään 31.1.2018 mennessä  

             
  Tilit tarkastaa Tampereen Vuokratalosäätiö tai Tilintarkastus Lamberg Oy 

 
 

           3.  Asukastoimikunnan vuosiraportti tulee toimittaa VTS-kodeille 31.1.2018 mennessä 
 
 
            4.   Asukastoimikunnan tulee palauttaa asiakastyytyväisyyskysely VTS-kodeille 
                  20.10.2017 mennessä 


