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          2 . 9 .2021  
 
Tervehdys VTS-asukas to imikunnat !  
 
Laittakaahan sähköpostilla asukastoiminta@vts.fi tietoa erilaisista vaihtoehtoisista 
asukastoiminnan muodoista, joita talollanne on ideoitu ja/tai toteutettu korona-aikana, niin 
voimme jakaa niitä kaikkien käyttöön osoitteessa:  
www.vts.fi/asukkaalle/asukasedutjatoiminta/asukastoiminta/ 
 
Vielä toistaiseksi emme valitettavasti pysty järjestämään asukastoimintaan liittyviä 
koulutuksia/tapahtumia livenä, mutta jokaisen toimikunnan jäsenen kannattaa käydä 
tsekkaamassa yllä olevasta linkistä päivitetyt asukastoiminta-sivustot, siellä on monenlaista 
perustietoa VTS-asukastoiminnasta. Toivottavasti vielä syksyn aikana pääsemme kutsumaan 
teidät myös livetapaamisiin ja taloilla saadaan vähintäänkin joulukahvit ja -puurot keitettyä 
ilman isompaa huolta viiruksista! 
 
S-maksukorttikäytännöt 

- S-maksukorttien käytön osalta ei tarvitse toimittaa VTS:lle mitään tositteita/kirjanpitoa; 
riittää kun selitteet on tehty mobiilisovelluksen kautta asianmukaisesti ostojen 
yhteydessä. 

- S-maksukorttisaldot nollaantuvat aina vuodenvaihteessa, eli määrärahat eivät siirry 
seuraavalle vuodelle.  

- Uudet v. 2022 määrärahat lisätään S-maksukortille heti alkuvuodesta, kunhan 
asukastoimikunta on palauttanut sähköisen vuosiraportin 2021 VTS:lle. 

 
Asukastoimikunnan vuosiraportti 2021 

- Linkki sähköiseen vuosiraporttiin lähetetään toimikunnille 11/2021. 
- Sähköinen vuosiraportti on palautettava 31.12.2021 mennessä. 

 
Asukaskokoukset 

- Asukkaiden tulee kokouksia järjestäessä huomioida ajantasainen koronatilanne ja 
viralliset turvallisuusohjeistukset siihen liittyen. 

- Asukaskokousohje ohessa, kutsupohja ja esityslista-/pöytäkirjapohja löytyvät: 
www.vts.fi/asukkaalle/asukasedutjatoiminta/asukastoiminta/asukaskokous/ 

- Kutsuja ja esityslistoja yms. voi myös käydä kopioimassa Asuntotorilla. 
 
Asukasdemokratiaryhmän (AD-ryhmän) jäsenhaku vuosille 2022-2025 

- Ohessa tarkempaa tietoa AD-ryhmästä ja hakukierroksesta 2021 
- Palauttakaa sähköinen ehdokasesitys 30.9.2021 mennessä oheisen linkin kautta: 

 https://www.lyyti.fi/reg/ADryhman_jasenehdokkaiden_haku_6628 
 
Vuoden 2022 talousarvioesitysten kommenttiaika on vkot 43-45, palautus 12.11.2021 
mennessä. Talousarvioesitykset toimitetaan sähköpostitse lokakuun viimeisellä viikolla. 
 
 
Syysterveisin, 
VTS-kotien asukastoiminnan tiimi 



 

  

    

 
Asukaskokousohje      2021 
 
    
Asukaskokoukset pidetään loka-marraskuussa 
 

 Asukaskokous on kutsuttava koolle vähintään kerran kalenterivuodessa 
(yhteishallintolaki 649/90). 

 Asukaskokouksen kutsuu koolle ensisijaisesti asukastoimikunta (jos ei 
ole toimikuntaa, niin isännöitsijä kutsuu).  

 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. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli paikalla on yksikin 
talon asukas ja kokouksesta on laadittu asianmukainen pöytäkirja. 

 Mikäli asukastoimikunta toivoo alueen isännöitsijän läsnäoloa 
kokouksessa, on ajankohdasta neuvoteltava hyvissä ajoin etukäteen. 

 Kokousaineistot voi käydä kopioimassa Asuntotorilla, Puutarhakatu 8. 
 
Asukaskokouksen asiat 
 

 Päätetään asukastoimikunnan toimikausi (1-2 kalenterivuotta) 
o VTS-kodeilla annetaan Pisteet kotiin -etupisteitä 

asukastoimikunnassa toimimisesta yhtä kiinteistöä kohden 
korkeintaan seitsemälle (7) vuokrasopimuksella olevalle 
asukkaalle ja lisäksi turvallisuuspäällikölle/-öille (1-2 hlöä). Kts. 
tarkemmin pistekertymätaulukko vts.fi. 

o Asukastoimikuntaan voi kuulua vain yksi henkilö asuinhuoneistoa 
kohden, mutta toimikunnan ulkopuolinen turvallisuuspäällikkö voi 
tulla samasta huoneistosta (saa halutessaan osallistua 
toimikunnan kokouksiin, jotta pysyy kartalla toiminnasta). 
 

 Valitaan asukastoimikunta: 
o Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
o Sihteeri 
o Taloudenhoitaja/S-maksukortin haltija (jos pj/vpj/sihteeri on 

kortin haltija, ei tarvitse valita erillistä taloudenhoitajaa). 
o Ympäristöohjaaja (nimikettä ja roolia tullaan päivittämään kun 

koronatilanne sallii taas koulutusten järjestämisen, nykyinen rooli 
on voimassa toistaiseksi). 



 

  

o Muut jäsenet 
 

 Valitaan turvallisuuspäällikkö: 
o Kiinteistössä voi olla 1-2 turvallisuuspäällikköä. 
 

 
 Lisäksi kokouksessa voidaan käsitellä muita talon 

asumisviihtyvyyteen ja -turvallisuuteen liittyviä asioita.  
o Kts. tarkemmin Asukaskokouksen esityslista -mallipohja. 

 
Muuta asukaskokoukseen ja asukastoimintaan liittyen 

 
 Asukaskokouksesta on aina laadittava pöytäkirja, minkä allekirjoittavat 

kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. 
Allekirjoitettu pöytäkirja toimitetaan (esim. valokuva/skannaus) VTS:lle 
arkistoitavaksi: asukastoiminta@vts.fi.  

 
 Mikäli asukaskokouksen tuloksena ilmenee akuutteja asioita tai 

toimenpide-esityksiä, mitä asukkaat haluavat saattaa viivytyksettä 
esim. VTS-isännöinnin tai huollon tietoon, niistä on erikseen 
tiedotettava asianosaista tahoa (em. pöytäkirjat menevät suoraan 
arkistoitavaksi)! 

 
 Asukaskokouksessa valitun asukastoimikunnan kaikkien jäsenten 

nimet ja yhteystiedot (asunnon nro, puh.nro, s-postiosoite) on 
toimitettava VTS-kodeille vuosiraportin täyttämisen yhteydessä 
joulukuussa. Kts. ohje vuosiraportin täyttämiseen (julkaistaan 
marraskuussa vuosiraporttikyselyn lähettämisen yhteydessä). 
Asukastoiminnan etupisteitä myönnetään vain, kun tiedot on 
asianmukaisesti ilmoitettu VTS-kodeille. 

 
 Asukastoimikunnan vuosittaisen määrärahan myöntämisen ehtona 

on, että asukastoimikunta on hoitanut seuraavat asiat ajallaan kuntoon: 
o Asukaskokouksen pöytäkirja on toimitettu allekirjoitettuna VTS-

kodeille (valokuva/skannaus ok). 
o Sähköinen asukastoimikunnan vuosiraportti on täytetty ja 

palautettu 31.12. mennessä. 
o S-maksukortin käyttöön liittyvät selitteet on tehty jokaisesta 

ostosta asianmukaisella tavalla. 
 
 
 



 

  

 Korona-ajan erityispirteet: 
 

o Asukaskokouksen koolle kutsuminen on yhteishallintolain 
mukaisesti asukastoimikunnan tehtävä, mutta kenenkään 
asukkaan (myöskään toimikunnan jäsenen) ei ole pakko 
osallistua kokoukseen. 
 

o Asukaskokous on sananmukaisesti asukkaiden kokous, eli 
jokainen osallistuva asukas tekee itsenäisesti ratkaisun 
osallistumisestaan ja on itse vastuussa omasta 
koronasuojautumisestaan ja terveydestään.  
 

o Kokousta järjestettäessä on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota 
ajantasaisiin terveysviranomaisten ja hallituksen 
koronaohjeistuksiin ja huolehtia niiden mukaisista 
turvallisuustoimenpiteistä. Esim. kasvomaskien käyttöä on hyvä 
suositella jo kokouskutsussa, tarpeen mukaan niitä voi myös 
hankkia toimikunnan S-maksukortilla esim. Prismasta 
kokoukseen tarjolle.  

 
o Mikäli kokous järjestetään sisätiloissa ja siellä ei ole mahdollista 

ylläpitää suositeltuja turvavälejä, voi asukastoimikunta jo 
kokouskutsussa ilmoittaa kasvomaskin käyttövelvoitteesta 
osallistumisen edellytyksenä. 

 
 



VTS-KOTIEN AD-RYHMÄN 
JÄSENTEN HAKU JA VALINNAT

2021



1.Yhteishallintolaki 16 §: Yhteistyöelin 

kts. www.vts.fi/asukkaalle/asukasedutjatoiminta/asukastoiminta/asukasdemokratiantavoitteet/

• Jos kiinteistöjen omistajalla on useita eri vuokranmääritysyksikköihin kuuluvia taloja, voidaan asettaa 
omistajan ja asukastoimikuntien välinen yhteistyöelin (VTS-kodeilla Asukasdemokratia -ryhmä). Omistaja 
päättää yhteistyöelimen asettamisesta kuultuaan asukastoimikuntia. Siinä voi olla mukana yhtiön 
edustajia, tilintarkastaja-valvoja, hallituksen asukasjäseniä ja muita esim. alueellisen edustuksen 
perusteella tai vaaleilla valittuja asukasjäseniä (yleensä asukastoimikuntien puheenjohtajia). Useimmiten 
yhteistyöelimen puheenjohtaja on asukkaiden edustaja. 

• Yhteistyöelin voi käsitellä yhtiön koko asuntokantaa koskevia asioita, niistä voidaan antaa suosituksia ja 
ohjeita. Mm. tilinpäätökset, vuokranmäärityslaskelmat, talousarviot, kiinteistönhoidon laatu jne. 
yleislinjaukset (yksittäisten talojen osalta nämä käsitellään asukastoimikunnissa). Muita mahdollisia 
asioita: yhtiön strategia ja yhtiön toimintaan liittyvät ajankohtaiset kysymykset, yhteishallinnon toiminnan 
suunnittelu (teemat, kampanjat, kehittämistoimet, koulutukset, tutustumiskäynnit, asukastapahtumat). 

• Yhteistyöelin voi myös tehdä esityksiä yhtiön hallitukselle em. asioista. Voidaan myös käsitellä 
asukastoimikuntien tekemiä esityksiä ja ottaa niihin yleisemmin kantaa ja esittää oma arvio 
asukaskokousten valitsemista ehdokkaista yhtiön hallitukseen. 

• Yhteistyöelin toimii kanavana tiedonvälityksessä. Avoin tiedottaminen lisää yleensä luottamusta ja 
helpottaa toimintaa. (ARA-opas: Yhteishallinto ja toimiva asuminen, 2008).



2. AD-ryhmän jäsenyys:

• VTS-kotien (Tampereen Vuokratalosäätiö sr ja Vilusen Rinne Oy) AD-ryhmän asukasjäsenet/varajäsenet: 

• 5-10 jäsentä ja 5 varajäsentä (voi olla vähemmänkin, jos ei soveltuvia ehdokkaita riitä)

• Tavoitteena saada 1-2 jäsentä ja 1 varajäsen kultakin viideltä isännöintialueelta (ViRi yhtenä)

• Hallituksen asukasjäsenet 4 (2 Säätiö/2 ViRi)

• Asukkaiden valitsema tilintarkastaja-valvoja

• VTS-kotien edustaja (ryhmän sihteeri)

• AD-ryhmän jäsenten ja varajäsenten toimikausi on 4 vuotta (v. 2022-2025). Yksittäisen jäsenen 

toimikausien määrää ei rajoiteta.

• Syksyn 2021 hakukierroksella asukastoimikunnat, asukkaat ja VTS-isännöitsijät voivat esittää sopivia 

jäseniä AD-ryhmään (ehdokkaan suostumus oltava). Jäsenen ei tarvitse kuulua asukastoimikuntaan. 

Soveltuville ehdokkaille järjestetään esittelytilaisuus.

• VTS-kotien asukasvaaleissa valitut hallitusten asukasjäsenet muodostavat yhdessä VTS-kotien edustajien 

kanssa AD-valintatyöryhmän, joka valitsee AD-ryhmään asukasjäsenet. Kyseessä ei ole enemmistövaali 

(kuten hallitusten asukasjäseniä valittaessa), vaan AD-valinnassa huomioidaan alueellisen edustuksen 

toteutuminen ja soveltuvuus tehtävään (mm. aktiivisuus asukastoiminnassa, yhteistyötaidot, VTS-

asumishistoria ja muu tehtävässä suoriutumista tukeva osaaminen & kokemus). 



Vko 35: Henkilöhaku ehdokaslistalle 
AD-haun infokirje lähetetään sähköpostilla Säätiön/Virin asukastoimikuntien puheenjohtajille ja 
sihteereille sekä laitetaan tiedoksi www.vts.fi/asukkaalle

Asukastoimikuntia ja asukkaita pyydetään osallistumaan sopivien ja tehtävään innostuneiden 
henkilöiden ehdokashakuun. Ehdokkaiksi ovat kelpoisia talossa vakituisesti asuvat 18 vuotta 
täyttäneet henkilöt. Asukastoimikunta varmistaa ehdokkaan suostumuksen etukäteen.

Vko 39 loppuun mennessä: asukastoimikuntia pyydetään toimittamaan esitettävien ehdokkaiden 
nimet, yhteystiedot ja esitysperustelut sähköisellä kyselylomakkeella (Lyyti) valintatyöryhmälle.

Vkot 40-41: Valintatyöryhmän edustajat ja VTS-isännöitsijät arvioivat esitettyjä ehdokkaita, 
minkä jälkeen soveltuville ehdokkaille laitetaan kutsu esittelytilaisuuteen (etukäteisilmoittautumiset).

Vkot 42-43: Järjestetään esittelytilaisuus (live tai Teams), missä ehdokkaat esittäytyvät 
valintatyöryhmälle (hallitusten asukasjäsenet ja VTS-kotien edustajat) ja saavat lisätietoa AD-
toiminnasta.

Esittelytilaisuuden päätteeksi valintatyöryhmä tekee valinnat AD-ryhmän asukasjäseniksi seuraavalle 
toimikaudelle (2022-2025). Ehdokkaille ilmoitetaan viipymättä valinnoista ja pyydetään vahvistukset 
paikan vastaanottamisesta.

VTS-kotien nettisivuille päivitetään tiedot uudesta AD-ryhmästä.

Uusi AD-ryhmä järjestäytyy tammikuussa toimikauden ensimmäisessä kokouksessaan ja 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Keväällä 2022 Asukastoimikuntien pj-kokouksessa uusi AD-ryhmä esittäytyy asukkaille. 

AD-hakuinfo 
toimikunnille ja 
vts.fi:
Ehdokkaiden haku

Ehdokkaiden 
esittelyt ja 
valinnat
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