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ASUKASTOIMIKUNNILLE  MAKSETTAVAT  KÄYTTÖVARAT, 
TOIMINTAOHJEET JA MAKSAMINEN VUONNA 2019 
 
 
Kustannuspaikkojen talousarvioissa on varaus asukastoiminnan kuluihin 0,012 € asuinneliötä kohden 
kuukaudessa tai vähintään 170 € vuodessa. Pankkipalvelumaksuihin maksetaan lisäksi 120 € vuodessa. 
 
Kaikki asukastoimikunnan käyttöön tarkoitetut määrärahat vuodelle 2019 maksetaan yhdessä erässä 
helmikuussa 2019. 
 
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. 
 
Asukastoiminnan määrärahan maksaminen edellyttää alla olevien ehtojen  
täyttymistä, ohjeet koskevat kaikkia taloja: 
 
 

1. Asukastoimikunnan kirjanpito asukastoimikunnan tileistä 
 
Asukastoimikunnan tulee pitää kirjanpitoa asukastoimikunnan tileistä.  
Asukastoimikunnan tulee valita taloudenhoitaja tilejä pitämään.  
 
Vuoden 2018 kirjanpitotapa, jota noudatetaan myös vuonna 2019: 

 
• Tiliotekirjanpito 

   
 Toimikunnan pankkitilin tiliote on itse kirjanpito, johon tulee liittää  
 jokaisesta tapahtumasta juoksevasti numeroitu alkuperäinen tosite. 
 Tosite tulee numeroida myös tiliotteelle. Tiliotteista tulee ilmetä tilin  
 1.1.2018 alkusaldo sekä 31.12.2018 loppusaldo. Tiliotteiden sarja  
 tulee pysyä katkeamattomana koko vuoden 2018 ajan, myös pankkitilien  
 vaihdoksien yhteydessä. 
 
 Kirjanpidon tarkistaa, hyväksyy ja allekirjoittaa asukastoimikunnan 
 jäsenet asukastoimikunnan kokouksessa. Kirjanpito allekirjoitetaan 
 31.12.2018 tiliotteeseen. 
  
 Verkkopankin käyttöönoton sekä käteiskassan käytön poistumisen johdosta 
 poistui myös erillisen tilivihkon käyttö. 
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2.     Vuoden 2018 kirjanpitoaineiston tarkastus 

 
 

  Tarkistettavaksi tuotava aineisto:  
o tiliotteet ja kaikki kuitit vuodelta 2018  

(ei edellisten vuosien kirjanpitoja eikä mappeja) 
o pöytäkirja kalusteiden ja laitteiden hankintapäätöksistä 
o pöytäkirja järjestetyistä matkoista ja juhlista 
o hyväksytty ja allekirjoitettu tilinpäätös 

 
 Vuoden 2018 kirjanpitoaineisto toimitetaan osoitteeseen: 

o Tampereen Vuokratalosäätiö / palvelukeskus 
            Puutarhakatu 8, 33210 Tampere 
o viimeistään 31.1.2019 mennessä  

             
  Tilit tarkastaa Tampereen Vuokratalosäätiö tai Tilintarkastus Lamberg Oy 

 
 
    3.      Asukastoimikunnan vuosiraportti tulee toimittaa VTS-kodeille 
            31.1.2019 mennessä 
 
 
    4.      Asukastoimikunnan tulee palauttaa asiakastyytyväisyyskysely  
             VTS-kodeille 31.10.2018 mennessä 
 
    5.      Asukaskokouksen pöytäkirja uusista asukastoimikunnan jäsenten 
             valinnoista tulee toimittaa VTS-kodeille 31.1.2019 mennessä 
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