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1 VTS-KODEISTA  JA  SEN  HALLINNOSTA 

 
o Tampereen Vuokratalosäätiö sr, Vilusen Rinne Oy ja VTS Kiinteistöpalvelu Oy 

muodostavat yhdessä VTS-kodit. 
 

o Tampereen kaupunki perusti Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n 29.1.1970. 
 

o Vuonna 1967 perustettu Vilusen Rinne Oy on Tampereen kaupungin kokonaan 
omistama yhtiö.  
 

o Vuonna 2000 perustettu VTS Kiinteistöpalvelu Oy on Tampereen Vuokratalo-
säätiö sr:n tytäryhtiö, jonka toimiala on kiinteistöjen rakennuttaminen ja 
ylläpidon konsultointi. 
 

o Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n ja Vilusen Rinne Oy:n hallituksissa on 
seitsemän (7) jäsentä. Molemmissa hallituksissa on kaksi asukkaiden esittämää 
jäsentä. 
 

o VTS-kodeilla on 179 kiinteistöä, 9000 asuntoa ja noin 16 700 asukasta.  
(31.12.2018) 
 

o Vuokrataso on keskimäärin yli 10 %:a edullisempi kuin vastaavien yksityisten 
vuokra-asuntojen vuokrat. 
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2 ASUKASDEMOKRATIAN  TAVOITTEET   

 
 
Asukasdemokratian toiminta-ajatus on ylläpitää asukkaiden ja VTS-kotien yhteis-
työtä asumisviihtyvyyden kehittämiseksi ja vuokrien pitämiseksi kohtuullisina.  
 
Asukasdemokratian keskeisiä arvoja ovat asukkaiden keskinäinen tasa-arvo, 
yhteisvastuu asumisesta sekä vuokra-asumisen arvostuksen parantaminen. 
Asukastoiminnalla parannetaan asuinyhteisön myönteistä sosiaalista kontrollia. 
Yhteiset pelisäännöt ja niistä kiinni pitäminen tuovat asumiseen turvallisuutta.  
 
Asukasdemokratian päämääriä ovat korkea asumisviihtyvyys, edullinen vuokra, 
laadukas ja toimiva kiinteistö. Tärkeää on huomioida myös erityisryhmät ja helpottaa 
kaikkien osallistumista yhteistoimintaan. 
 
Toiminnan periaatteena on asukkaiden ja VTS-kotien näkökannan yhteen-
sovittaminen. Asukkaiden ja VTS-kotien kumppanuudelle perustuva toiminta on 
avointa, vastuullista ja kiinnostavaa. 
 
Jokainen voi huolehtia siitä, että asukasdemokratia pysyy elinvoimaisena. 
Toimintaa kehittämällä ja ajan muuttuviin haasteisiin vastaamalla pidetään 
asukastoiminta kiinnostavana ja asuinyhteisö viihtyisänä asua ja elää!  
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3 MITEN  VOIN  VAIKUTTAA?    
 

 
Oman talon asioihin voi vaikuttaa: 
 

 
o hyvänä naapurina ja asukkaana 

o asukaskokouksessa 

o asukastoimikunnassa 

 

 
Tässä oppaassa käymme askel askeleelta läpi eri vaikutusmahdollisuudet.   
Lisätietoja voit kysyä esimerkiksi oman talosi asukasisännöitsijältä! 
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4 KAIKKI  ALKAA  ASUKASKOKOUKSESTA   

 

 
o Asukaskokoukseen ovat tervetulleita kaikki talon täysi-ikäiset asukkaat ja 

liiketilojen haltijat. 
 

o Osallistumalla asukaskokoukseen kuulet ajankohtaisista asioista, voit vaikuttaa 
sekä asukkaita että taloa koskeviin päätöksiin ja asukasviihtyvyyteen.  

 
o Voit äänestää omaa ehdokastasi asukastoimikuntaan tai asettua itse ehdolle.  
 
                            
 
 
    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Katso asukaskokouksesta kertova 
video VTS-kotien verkkosivuilta tai 
Facebookista! (Kuvaa klikkaamalla 
pääset videoon.) 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Tfs-dSf933U
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4.1 ASUKASKOKOUKSEN MENETTELYTAVAT 

 

o Asukaskokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa loka-marraskuussa. 
 

o Asukastoimikunta jakaa kirjalliset kokouskutsut vähintään viikkoa ennen kokousta 
jokaiseen asuntoon ja ilmoitustauluille. Kutsussa tulee lukea käsiteltävät asiat 
sekä kokouksen aika ja paikka. Mikäli edeltäviä ohjeita laiminlyödään, tulee 
järjestää uusi kokous. VTS-kodit lähettää asukaskokousohjeen vuosittain 
asukastoimikunnille. 
 

o Kokous valitsee asukastoimikunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Tarvittaessa 
voidaan järjestää uusi asukaskokous ja täydentää toimikunnan jäsenistöä 
kesken kauden.                                                       
 

o Asukastoimikunnan jäsenyys edellyttää valitun suostumusta. Ehdolle voi asettua 
valtakirjalla, mikäli on estynyt osallistumasta asukaskokoukseen. 
 

o Jokaisella asukkaalla on oikeus saada asioita asukaskokouksen käsittelyyn. 
 

o Kokous on kutsuttava viipymättä koolle, kun sitä ilmoittamaansa asiaa varten 
vaatii vähintään 1/10 äänioikeutetuista (Yhteishallintolaki 4 §). Esimerkiksi 
asukastoimikunnan erottamista tai uudelleenvalitsemista varten. 

 

”Asukastoimikunta tai sen jäsen voidaan erottaa kesken toimikauden asukkaiden 
kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut vähintään puolet äänioikeutetuista.”  
(Yhteishallintolaki 8 §) 

 
o Asukastoimikunnan jäsenten, puheenjohtajan tai muun toimihenkilön vaihtumisesta 

on aina lähetettävä pöytäkirjan kopio VTS-kotien toimistoon. 
 

o Asukaskokous tekee esityksen hallituksen asukasjäsenistä. 

https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/asukasdemokratia/asukastoiminta/
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4.2 PÄÄTÖKSENTEKO ASUKASKOKOUKSESSA 

 
 
o Asukaskokouksessa valitaan kyseisen kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 

kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina.  
 

o Asukastoimikunnan tai yhdyshenkilön toimikausi on yksi tai kaksi kalenteri-
vuotta.     

 
o Äänestää voivat talon vakituiset, 18 vuotta täyttäneet asukkaat ja liiketilojen 

haltijat. Talon omistaja ei ole äänioikeutettu eikä vaalikelpoinen, vaikka hänellä 
olisi välittömässä hallinnassaan talon huoneisto. 

 
o Valtakirjoilla ei voi äänestää. Vain läsnä olevilla on äänioikeus. 

 
o Asukaskokouksen päätös on se mielipide, jota enemmistö kannattaa. Äänestyksen 

mennessä tasan, ratkaisee henkilövaalissa arpa ja muulloin se mielipide, jota 
kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.      

 
o Kokous päättää asukastoimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvauksista 

seuraavalle toimikaudelle. 
                                            

o Talon asukas ei saa osallistua käsittelyyn, joka koskee hänen omaa asiaansa.  
 

 
 
Esimerkki: Asukas esittää, että hän saisi käyttöönsä invapaikaksi 

merkityn autopaikan ilman invalupaa. Ko. asukas on asiassa      
esteellinen ja hänen tulee poistua kokouksesta asian käsittelyn ja 
mahdollisen äänestyksen ajaksi.  
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4.3 ASUKASKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

 

 

o Pöytäkirjaan tulee kirjata kaikki päätökset. 
  

o Kokoukseen osallistujilta kerätään nimet osallistujalistaan, joka liitetään pöytä-
kirjan liitteeksi.  

 
o Toimikunnan toimiaika kirjataan pöytäkirjaan. 

Esimerkki: ”Asukastoimikunta valitaan vuoden 2020 loppuun asti” tai 
”Toimiaika päättyy 31.12.2020”. 

o Asukaskokouksen pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat puheenjohtaja, 
sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. 
 

o Pöytäkirja tulee säilyttää luotettavalla tavalla, vähintään 2 vuotta. 
 
o Asukaskokouksen pöytäkirja on kaikille asukkaille julkinen.                                  

Pöytäkirjan voi laittaa nähtäville esimerkiksi talon pesutupaan.  
                                                                        

o Kopio pöytäkirjasta tulee lähettää VTS-kodeille. 
 

 
 
 

Muistathan, että asukastoimikuntatyöstä saat 
asukasetupisteitä, joilla voit ostaa esimerkiksi 
uuden kodinkoneen tai teettää asunnossasi 
remontin!  
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5 ASUKASTOIMIKUNTA  TAI  YHDYSHENKILÖ 

o Asukastoimikunta vaikuttaa oman talonsa asioihin. Asukastoimikuntia ja yh-
dyshenkilöitä on kaikkiaan 160:ssä talossa. 

o Mikäli asukastoimikuntaa ei valita, voi asukaskokous valita yhdyshenkilön.  

o Asukastoimikuntaan voidaan valita vain yksi henkilö samasta asuin-               
huoneistosta.  Yhteishallintolain  5 § 

o Asukastoimikunta/yhdyshenkilö edustaa asukkaita vuokranantajaan päin.  

o Asukastoimikunta hoitaa asioita yhteishallintolain mukaan. Toimikunnan on 
pyrittävä edistämään kaikkien asukkaiden hyvinvointia.  

o VTS-kodit neuvottelee asukastoimikunnan kanssa tärkeimmistä kiinteistöä 
koskevista asioista, erityisesti talousarviosta, korjauksista ja palveluista. 

o Asukastoimikunnan jäsenmäärää ei ole Yhteishallintolaissa rajoitettu.        
VTS-kotien päätöksellä asukasetupisteitä saa korkeintaan seitsemän asukas-
toimikunnan jäsentä. Lisäksi asukasetupisteitä saavat asukastoimikuntaan 
kuuluvat turvallisuuspäälliköt (1-2 hlöä) sekä asukastoimikuntaan kuulu-
mattomat digineuvojat. 

  

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1990/19900649


 
 

VTS-kodit – OPAS ASUKASTOIMIKUNNILLE 9 

 

5.1 TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT JA VASTUU 

 

o Asukastoimikunnalla on Yhteishallintolain 10 §:ssä määrätyt tehtävät.                    

o Asukastoimikunta on vastuussa toiminnastaan talon asukkaille ja viime 
kädessä Tampereen Vuokratalosäätiö sr:lle tai Vilusen Rinne Oy:lle.  

o Rooli VTS-koteihin päin on esityksiä tekevä, neuvotteleva, lausuntoja antava 
ja määrätyistä asioista päättävä. 

  

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1990/19900649
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ASUKASTOIMIKUNTA PÄÄTTÄÄ: 
 

o Yhteisten tilojen käytöstä.  

o Talkoiden ja muiden yhteisten tilaisuuksien järjestämisestä. 

o Asukastoiminnan määrärahan käytöstä. Ohjeet löytyvät kotisivuilta.  

o Asukaskokouksen toimikunnan päätettäväksi siirretyistä asioista. 

o Ehdokkaat Asukasdemokratia ryhmään. Lisätietoja sivulla 22. 

 
 

ASUKASTOIMIKUNTA OSALLISTUU: 
 

o Talousarvioesityksen ja vuokranmääritysesityksen valmisteluun oman talon 
osalta. Toimikunta voi myös neuvotella ja antaa lausunnon asiasta. 
 

o Voi esittää asumisviihtyvyyden parantamistoimia oman talon talousarvioon. 
 

o Voi ottaa kantaa oman talon huollon ja siivouksen järjestämiseen. 
 

o Asukastoimikunta arvioi vuosittain VTS-kotien, huollon ja siivouksen palveluita 
vastaamalla Asiakastyytyväisyyskyselyyn. 

  

https://www.vts.fi/attachements/2011-05-12T10-02-4146.pdf
https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/asukasdemokratia/asukastoiminta/
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5.2 MILLAINEN ON TOIMIVA TOIMIKUNTA? 

 

 
Asukastoimikunnalta odotetaan yhteishallintolain antamien tehtävien lisäksi 
toiminnallisuutta. Toimikunta tuo tekemisen meininkiä taloon ja luo talon yhteis-
henkeä. Esimerkiksi talkoiden ja erilaisten tapahtuminen järjestäminen lisää 
asukkaiden yhteishenkeä.  
 
 

 
 

          

        Aktiivinen asukastoimikunta kuuntelee asukkaita 

 

o Asukastoimikunta muodostuu riittävän kokoisesta ryhmästä            
aktiivisia asukkaita. Vähintään kolme henkilöä. 
 

o Toimikunnan tulee olla aktiivinen hoitaessaan talon asioita. 
 

o Toimikunta kuuntelee asukkaiden toiveita, käsittelee niitä kokouk-

sissaan ja tarvittaessa vie asioita eteenpäin VTS-kodeille. 
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5.3  PÄÄTÖKSENTEKO ASUKASTOIMIKUNNASSA 

 
 

o Toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään 
puolet jäsenistä. 
 

o Äänestyksen mennessä tasan, ratkaisee henkilövaalissa arpa ja muulloin se 
mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.                                                 
 

o Asukastoimikunnan jäsen voi esittää eriävän mielipiteensä kokouksessa käsi-
teltävässä asiassa. Eriävä mielipide kirjataan pöytäkirjaan.  
 

o Oman asian käsittelyyn ei saa osallistua. (Kts. esimerkki sivulta 6.) 
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5.4 ASUKASTOIMIKUNNAN KÄYTÄNNÖT 

 
 

o Asukastoimikunta pitää järjestäytymiskokouksen asukaskokouksen jälkeen.  
 

o Jos asukaskokouksessa ei päätetty asukastoimikunnan kaikkia tehtävärooleja, 
päättää toimikunta tehtävänjaoista keskenään. 
 

o Asukastoimikunnan tai yhdyshenkilön toimikausi on asukaskokouksen päätöksen 
mukaisesti yksi tai kaksi kalenterivuotta. 
 

o Yksittäisellä asukkaalla on oikeus saada asiansa toimikunnan käsittelyyn. 
 

o Asukastoimikunnassa voi olla vain yksi henkilö yhdestä asuinhuoneistosta. 
  

o Asukastoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan. 
 

o Kokouskutsu voi olla kirjallinen tai muu toimikunnan keskenään päättämä tapa. 
 

o Asukastoimikunnan esityslista koostuu VTS-kodeilta, asukkailta sekä asukas-
toimikunnan jäseniltä saaduista asioista. Puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat 
esityslistan. 

 
o VTS-kotien edustaja osallistuu kutsuttaessa asukastoimikunnan kokouksiin. 

 
 

 
 
  



 
 

VTS-kodit – OPAS ASUKASTOIMIKUNNILLE 14 

 

5.5 ASUKASTOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJA 

 
 

o Toimikunnan tulee pitää päätöspöytäkirjaa. 

o Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa, joten pöytäkirjantarkastajia 
ei tarvita. 
 

o Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. 

o Pöytäkirja on säilytettävä luotettavalla tavalla vähintään 2 vuotta. 

o Asukastoimikunnan pöytäkirjat eivät ole julkisia.  

o Asukastoimikunnan on syytä tiedottaa asukkaille ja VTS-kodeille päätöksistä. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katso myös asukastoimikunnasta kertova video VTS-kotien 
verkkosivuilta tai Facebookista! (Klikkaamalla videoon.) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WRQGZp7l2wQ
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5.6 ASUKASTOIMIKUNNAN ROOLIT 

 
Asukastoimikunnan eri rooleilla pyritään jakamaan vastuuta aktiivisten asukkaiden 
kesken. Usean henkilön asukastoimikunta on suositeltava valinta myös asukas-
kunnan edustavuuden kannalta.  
 
Asukastoimikunnan rooleja voidaan yhdistää toimikunnan harkinnan mukaan. 
Asukastoimikunnan puheenjohtaja ei voi toimia taloudenhoitajana. 
 
Asukastoiminnasta saa asukasetupisteitä. Jos toiminnassa on mukana henkilö, 
joka ei ole vuokrasopimuksen osapuoli, eikä saa etupisteitä, suositellaan toimi-
kunnan antavan ko. henkilölle vastaavan suuruisen edun, esim. elokuvalippuja. 
Lisätietoja VTS-kodeilta. 
 
Seuraavaksi esiteltyjen roolien lisäksi asukkaille voidaan antaa myös muita tehtäviä, 
kuten talkoista, tiedotuksesta tai kerhotilasta vastaaminen. 
  



 
 

VTS-kodit – OPAS ASUKASTOIMIKUNNILLE 16 

 

PUHEENJOHTAJA 

o Puheenjohtaja on yhdyshenkilö asukkaiden ja VTS-kotien välillä. 
      

o Puheenjohtajan asema on merkittävä taloyksikön hallinnossa. 
 

o Tehtävinä asukastoimikunnan johtaminen, toimikunnan kokousten puheen-
johtajana toimiminen, päätettyjen asioiden seuranta, yhteydet VTS-koteihin 
sekä kiinteistön talouteen liittyvät asiat, kuten talousarvio ja talouden seuranta-
raportti. 
 

o Jos puheenjohtaja estyy hoitamasta tehtäviään, voi varapuheenjohtaja tai joku 
muu asukastoimikunnan jäsen edustaa taloyksikköä Vuokratalosäätiön tai Vilusen 
Rinteen kokouksissa tai koulutuksissa. 
 

o Asukastoimikunta voi myös päättää, että joku muu asukastoimikunnan jäsen, 
kuin puheenjohtaja, perehtyy esimerkiksi talon talousarvioon ja esittelee siihen 
kuuluvia asioita toimikunnassa.  

 
 

 

VARAPUHEENJOHTAJA  

o Hoitaa tarvittaessa puheenjohtajan tehtävät. 
 

o Tekee muut asukastoimikunnan yhdessä päättämät tehtävät sisäisen työn-
jaon mukaisesti. 
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SIHTEERI  

o Valmistelee kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa. 
 

o Kirjoittaa kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat. 
 

o Vastaa pöytäkirjojen asianmukaisesta säilyttämisestä   
(pöytäkirjat tulee säilyttää vähintään kaksi vuotta). 

 

TALOUDENHOITAJA 

o Asukastoimikunnan kirjanpito ja talousasiat. Ohjeet kotisivuilla. 

  

https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/asukasdemokratia/asukastoiminta/
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TALO-OPAS  

o Asukaskokous valitsee talo-oppaan. 
 

o Vastaa asunnonhakijoiden kysymyksiin. 
 

o Kertoo kotitalostaan ja sen asukastoiminnasta sekä esittelee tarvittaessa talon 
yhteisiä tiloja. 
 

o Talo-oppaan nimi ja puhelinnumero julkaistaan VTS-kotien kotisivuilla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIGINEUVOJA 

o Auttaa asukkaita sähköisten palvelujen käytössä, TV:n kanavasäädöissä ja 
muissa tietoteknisissä asioissa.  
 

o Neuvoo VTS-kotien verkkosivujen käytössä, kiinteistön energiaraporttien 
haussa kotisivuilta sekä opastaa tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautumisessa.  

 

o Asukastoimikunta valitsee digineuvojan. Digineuvoja voi olla myös alle 18 v. 
asukas. Hänen ei tarvitse osallistua asukastoimikunnan kokouksiin. Digineu-
voja saa asukasetupisteitä, vaikka ei kuulu toimikuntaan. Katso pisteohjeet 
sivulta 15.  



 
 

VTS-kodit – OPAS ASUKASTOIMIKUNNILLE 19 

 

KIINTEISTÖN TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ (1-2 HENKILÖÄ/TALO) 

 

o Pelastuslaissa (379/2011) ei edellytetä turvallisuuspäällikön nimeämistä 
kiinteistöön. On kuitenkin suositeltavaa valita turvallisuuspäällikkö.  
 

o Normaalioloissa turvallisuuspäällikön tärkein tehtävä on arkipäivän turvallisuudesta 
huolehtiminen. Turvallisuuspäällikkö havainnoi kiinteistön mahdollisia vaara-
tekijöitä ja tiedottaa niistä kiinteistönhoitajalle tai VTS-kotien edustajalle. 
 

o Turvallisuuspäällikkö päivittää kiinteistön pelastussuunnitelmaan tulevat 
muutokset ja suorittaa suunnitelman liitteenä olevan tarkastuslistan kanssa 
kiinteistön vuotuisen turvallisuustarkastuksen. Samalla hän tarkastaa myös 
väestönsuojan koneet, laitteet ja varusteet sekä niiden toimintakunnon siltä 
osin, kun omatoimisesti kykenee. 
 

o Tärkeä turvallisuuspäällikön tehtävä on pelastussuunnitelman saattaminen 
asukkaiden tietoon sekä muista turvallisuusasioista tiedottaminen. 
 

o Poikkeusoloissa turvallisuuspäällikkö on yhteydessä suojelulohkon johto-
keskukseen ja johtaa johtokeskuksen alaisuudessa kiinteistön suojautumis- ja 
pelastustoimia. Hän huolehtii mm. väestönsuojan käyttökuntoon laittamisesta, 
joditablettien jaosta sekä asukkaille tiedottamisesta.  
 

o Kiinteistön turvallisuuspäälliköllä ei ole tehtävän tuomia juridisia velvoitteita 
eikä vastuita. 

 
o Turvallisuuspäälliköitä ohjeistaa ja kouluttaa VTS-kotien turvallisuuspäällikkö. 
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YMPÄRISTÖOHJAAJA (1-2 HENKILÖÄ/TALO) 

 
o Ympäristöasioihin liittyvä asukkaiden ohjaus ja neuvonta. 

 
o Etenkin lämmön, sähkön ja veden kulutusseuranta ja säästöön liittyvä ohjaus. 

 
o Jätelajittelun edistäminen ja jätteiden vähentämiseen liittyvä toiminta. 

 
o Ympäristöohjaaja on asukastoimikunnan jäsen ja tuo toiminnassaan esille             

ympäristönäkökohtia.  
 

o VTS-kodit järjestää koulutusta ympäristöohjaajille, joten yksin tässä tärkeässä 
tehtävässä ei tarvitse olla! 
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6 PUHEENJOHTAJIEN  KOKOUKSET   
 

o Asukastoimikuntien puheenjohtajien kokous pidetään kahdesti vuodessa. 
VTS-kodit lähettää kokouskutsut puheenjohtajille. 

o Puheenjohtajien kokouksessa käsitellään mm. talousarviot ja vuokranmääritykset, 
talouden seurantaraportit, palvelupalautteen yhteenvedot, tilintarkastaja-valvojan 
raportti ja valitaan AD-ryhmä. 

o Kokous tarjoaa tilaisuuden saada tietoa VTS-kotien toiminnasta, palveluista, 
taloudesta sekä asukasdemokratiasta. 

o Kokouksessa puheenjohtajat tapaavat hallitusten jäseniä, VTS-kotien johtoa ja 
muita toimihenkilöitä  

o Kokous antaa omaa taloa laajemman kuvan VTS-kodeista ja asukastoiminnasta. 
Se tarjoaa mahdollisuuden tavata muita puheenjohtajia ja AD-ryhmän jäseniä.   
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7 AD –  RYHMÄ 
  

o Asukasdemokratiaryhmään kuuluvat Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n ja 
Vilusen Rinne Oy:n hallituksissa toimivat asukasjäsenet (4 hlöä), asukas-
toimikuntien edustajat (7 hlöä), asukkaiden valitsema tilintarkastaja–valvoja 
sekä VTS-kotien toimiston edustaja. 

o Puheenjohtajien kokous hyväksyy vaaliryhmän esityksen perusteella asukas-
toimikuntien edustajat AD-ryhmään. Kts. VTS-kotien asukashallinnon vaaliohje.                                                                      

o AD-ryhmä edustaa asukkaita ja asukastoimikuntia.  
 

o Ryhmä kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. 
 

o Ryhmän tehtäviä ovat muun muassa asukastoimikuntien puheenjohtajien 
kokousten, hallituksen asukasjäsenten vaalin ja asukkaiden ehdottaman 
tilintarkastaja-valvojan vaalin valmistelu, kannan ottaminen säätiön talouden 
ja toiminnan kehittämiseen sekä asukastoiminnan kehittäminen. 
 

o Ryhmässä keskustellaan asukastoimintaan ja VTS-koteihin liittyvistä ajan-
kohtaisista kysymyksistä. Kokouksilla on usein jokin pääteema, kuten talojen 
korjaustoiminta, kiinteistönhuolto, asumisviihtyvyys, VTS-kotien talous ja 
vuokranmääritys tai uudisrakentaminen ja peruskorjaaminen. 
 

o AD-ryhmällä on 20-vuotinen historia. Ryhmä on ideoinut ja järjestänyt vuosien 
kuluessa monia erilaisia asukastapahtumia ja puheenjohtajien tapaamisia. 
Viime vuosien suurimmat tapahtumat ovat olleet Särkänniemen asukas-
tapahtuma ja Koiramäen joulu. 

  

https://www.vts.fi/attachements/2018-08-08T12-09-3154.pdf
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8 HALLITUS  JA  TILINTARKASTAJA 

 

o Asukasdemokratialain (laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 90/649) mukaan 
kaupungin tulee valita Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallitukseen kaksi 
asukasjäsentä. Myös Vilusen Rinne Oy hallitukseen valitaan kaksi asukas-
jäsentä. Hallituksen asukasjäsenten vaalista on hyväksytty erillinen vaaliohje. 
VTS-kotien asukashallinnon vaaliohje. 
 

o Asukasjäsenet valitaan talojen asukaskokousten nimeämistä ehdokkaista.   
 

o Asukasjäsenillä on samat vastuut ja velvoitteet kuin muilla hallituksen jäsenillä. 
 

o Hallituksen asukasjäsen edustaa kaikkia asukkaita, mutta Tampereen Vuokra-
talosäätiö sr:n säännöt ja Vilusen Rinne Oy;n yhtiöjärjestys asettavat myös 
muita velvoitteita. Asioita harkitaan ja päätöksiä tehdään pitkäjänteisesti ja        
tasapuolisesti, kokonaisuus huomioon ottaen. 
 

o Hallitus pitää noin 10 kokousta vuodessa ja lisäksi asukasjäsenet osallistuvat 
AD-ryhmän, asukastoimikuntien puheenjohtajien ja työryhmien kokouksiin 
sekä kutsuttaessa myös asukaskokouksiin. 
 

o Toisen tilintarkastajista tulee olla asukkaiden esittämä HTM-tilintarkastaja-valvoja, 
joka hoitaa normaalin tilintarkastuksen lisäksi Yhteishallintolain mukaisia valvon-
tatehtäviä. Tilintarkastaja-valvoja antaa vuosittain raportin asukastoimikuntien 
puheenjohtajien kokoukselle. 

  

https://www.vts.fi/attachements/2018-08-08T12-09-3154.pdf
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9 VTS-KOTIEN  ASUKASKOULUTUS    

 
o VTS-kodit tukee asukkaita ja asukastoimintaa järjestämällä tapaamisia, 

kokouksia ja koulutuksia, julkaisemalla aineistoja ja innostaen asukkaita 
toimintaan.  
 

o VTS-kodit ohjeistaa ja opastaa asukastoimikuntia tarvittaessa 
 

o Asukaskoulutuksiin  ja puheenjohtajien kokouksiin osallistuu vuosittain noin 
500 asukasta.  
 

o Asukastoimikuntien yhteinen seminaari järjestetään huhtikuussa ja asukastoimi-
kuntien toimihenkilöiden yhteinen koulutusilta marras-joulukuussa. 
 

o Koulutuksista julkaistaan oppaita ja aineistoja asukastoimikunnille. Oppaat 
löytyvät VTS-kotien verkkosivuilta.  

                     
o Kurkkaa myös asukastoiminnan ohjeet, asukastoimintaan opastavat animaatiot 

ja käy tykkäämässä meistä Facebookissa!  

 

 

 

 

  

https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/asukasdemokratia/asukastoiminta/
https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/asukasdemokratia/default.aspx
https://fi-fi.facebook.com/vtskodit/
https://www.vts.fi/attachements/2011-05-12T10-02-4146.pdf
https://www.vts.fi/attachements/2016-10-19T15-31-0039.pdf
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10 VTS-KOTIEN  TIEDOTUS 

 
VTS-kodit julkaisee Asukasviesti-lehteä, jossa kerrotaan asukkaille ajankohtaisista 
asioista. Asukasviesti jaetaan kaikille asukkaille sekä julkaistaan VTS-kotien 
verkkosivuilla. Verkkosivuilta löydät myös ajankohtaisia uutisia ja VTS-kotien 
vuosikertomukset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/julkaisut/
https://www.vts.fi/ajankohtaista/
https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/julkaisut/vuosikertomukset/default.aspx
https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/julkaisut/
https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/julkaisut/

