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HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

I LUKU
Yleistä

1 §
Vuokralaisdemokratian tarkoitus

Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishal-
linnosta vuokrataloissa annetun lain, jäljempänä yhteishallintolaki, mu-
kaisesti antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa
asumistaan koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edis-
tää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa.

2 §
Soveltamisala Tätä sääntöä noudatetaan Helsingin kaupungin omistamien valtion lai-

noittamien vuokratalojen ja vuoden 2002 alun jälkeen rahoitettujen ja
rakennettujen korkotukivuokra-asuntojen hallinnossa ja soveltuvin osin
kaupungin omistamissa muissa kuin edellä mainituissa korkotukivuok-
ra-asunnoissa, ellei asukkaiden kokouksessa yhteishallintolain mukai-
sesti muuta päätetä.

Lisäksi tätä sääntöä noudatetaan kiinteistöyhtiön omistamien alueellis-
ten isännöinti- ja huoltoyhtiöiden hallinnossa.

Tässä säännössä käytetään jatkossa 1 momentissa tarkoitetut kiin-
teistöt omistavista yhtiöistä nimitystä kiinteistöyhtiö ja alueellisista
isännöinti- ja huoltoyhtiöistä nimitystä alueyhtiö.

3 §
Ohjeet ja periaatteet

Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kaupunginhal-
litus.

Kiinteistöyhtiön hallitus vahvistaa periaatteet, jotka koskevat talo-
toimikuntien puheenjohtajille ja jäsenille kokouksista maksettavia
palkkiota sekä talotoimikuntien, vuokralaistoimikuntien ja vuokra-
laisneuvottelukunnan toiminnasta aiheutuvien kulujen korvaamis-
ta ja asiantuntijoille maksettavia palkkioita.
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II LUKU
Asukkaiden kokous

4 §
Tehtävät Vuokranmääritystä varten muodostetun vuokranmääritysyksikön talon

tai talojen asukkaat ja muut huoneistojen haltijat käyttävät yhteishallin-
tolain ja tämän säännön mukaista päätösvaltaansa asukkaiden koko-
uksessa.

Asukkaiden kokous

1 valitsee talotoimikunnan ja sen puheenjohtajan tai vaihto-
ehtoisesti luottamushenkilön ja tälle varahenkilön

2 tekee vuokralaistoimikunnalle esityksen kiinteistöyhtiön
vaalikelpoisista asukkaista ehdokkaiksi kiinteistöyhtiön hal-
lituksen ja työmaatoimikunnan asukasjäseniksi ja varajä-
seniksi

3 tekee vuokralaistoimikunnalle esityksen alueyhtiön toimin-
ta-alueen vaalikelpoisista asukkaista ehdokkaiksi alueyhti-
ön hallituksen ja työmaatoimikunnan asukasjäseniksi ja va-
rajäseniksi

4 tekee vuokralaistoimikunnalle esityksen yhteiseksi valvo-
jaksi seuraamaan ja tarkastamaan kiinteistöyhtiön talouden
ja hallinnon hoitoa

5 tekee vuokralaistoimikunnalle esityksen yhteiseksi valvo-
jaksi seuraamaan ja tarkastamaan alueyhtiön talouden ja
hallinnon hoitoa.

Lisäksi asukkaiden kokouksella on mahdollisuus, mikäli kokous ei kat-
so riittäväksi yhteistä valvojaa, valita valvoja seuraamaan ja tarkasta-
maan vuokranmääritysyksikön talouden ja hallinnon hoitoa.

5 §
Koolle kutsuminen Asukkaiden kokouksen kutsuu koolle ensimmäisen kerran omistajan

edustaja. Tämän jälkeen asukkaiden kokouksen kutsuu koolle talotoi-
mikunta tai luottamushenkilö, ja ellei näitä ole valittu tai muusta vastaa-
vasta syystä, omistajan edustaja.

Asukkaiden kokous on kutsuttava koolle vähintään kerran kalenteri-
vuodessa.

Asukkaiden kokous on kutsuttava koolle myös, mikäli vähintään yksi
kymmenesosa äänioikeutetuista ilmoittamaansa asiaa varten sitä vaa-
tii.
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Kutsu asukkaiden kokoukseen on toimitettava jokaiseen huoneistoon
jaettavalla ja talon ilmoitustauluille asetettavalla ilmoituksella vähintään
viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsitel-
tävät asiat sekä kokouksen aika ja paikka.

6 §
Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki talossa vakinaisesti asuvat
18 vuotta täyttäneet henkilöt. Äänioikeutettuja ovat myös liike- tai toi-
mistotilojen välittömät haltijat siten, että heillä on kullakin huoneistoa
kohden yksi ääni.

Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.

Samaan toimielimeen ei saa valita useampia kuin yksi henkilö samasta
huoneistosta.

7 §
Päätöksenteko Asukkaiden kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, mitä enemmistö

kokouksessa annetuista äänistä on kannattanut, jollei asukkaiden ko-
kous ole päättänyt, että jonkin asian osalta päätös on tehtävä yksimieli-
sesti, määräenemmistöllä tai kaikkien äänioikeutettujen kannattaessa
sitä taikka että vaali on toimitettava tiettyä vaalitapaa noudattaen. Vaali
voidaan päättää toimittaa myös erillisessä äänestystilaisuudessa tai
postitse. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muulloin
se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

III LUKU
Talotoimikunta

8 §
Kokoonpano ja toimikausi

Talotoimikunnassa on puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen jäsentä sekä
kaksi varajäsentä.

Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Toimikunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Toimikunnan jäsen, joka muuttaa pois vuokranmääritysyksikköön kuu-
luvan talon asunnosta, menettää samalla jäsenyytensä toimikunnassa.
Tämän tai toimikunnan toiminnasta muuten pysyvästi estyneen jäsenen
tilalle tulee jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuorossa ensimmäinen vara-
jäsen.

Toimikunta tai sen jäsen voidaan erottaa kesken toimikauden asukkai-
den kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut vähintään puolet ääni-
oikeutetuista.
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9 §
Kokoontuminen Talotoimikunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajansa kutsusta tai

määrättyä asiaa varten, kun vähintään puolet toimikunnan jäsenistä si-
tä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii. Puheenjohtajan on tällöin kutsut-
tava toimikunta koolle kahden viikon kuluessa vaatimuksen esittämi-
sestä.

Milloin varsinainen jäsen on estynyt saapumasta toimikunnan kokouk-
seen, tämän tilalle kutsutaan vuorossa ensimmäinen varajäsen.

10 §
Kokouskutsu Talotoimikunnan kokouskutsu, josta ilmenevät käsiteltävät asiat, on

toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta jokaiselle toimi-
kunnan jäsenelle ja tiedoksi varajäsenille.

11 §
Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
sekä vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Talotoimikunnan päätökseksi tulee se mielipide, mitä enemmistö koko-
uksessa annetuista äänistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan
ratkaisee vaalissa arpa ja muulloin se mielipide, jota puheenjohtaja il-
moittaa kannattavansa.

12 §
Tehtävät Talotoimikunnan tai vaihtoehtoisesti luottamushenkilön tehtävänä on

vuokranmääritysyksikkönsä osalta

1 osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa lausunto vuok-
ranmääritysyksikköön kuuluvien talojen vuokran tasoituk-
sen suunnitelmasta, talousarvioesityksestä sekä vuokran-
määritysesityksestä

2 tehdä esityksiä ja neuvotella vuosittain talousarvioon sisäl-
lytettävistä korjaustoimenpiteistä

3 osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa lausunto pit-
känajan korjaussuunnitelmista

4 osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa lausunto pit-
känajan rahoitussuunnitelmista

5 tehdä esityksiä, neuvotella ja antaa lausunto huoltosopi-
muksen sisällöstä, hoitojärjestelmästä sekä isännöinnin ja
huoltotehtävien järjestämisestä
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6 valvoa asukkaiden ja muiden huoneistojen haltijoiden yh-
teiseen lukuun hoito-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden suo-
rittamista

7 nimetä asukkaiden edustaja vuokranmääritysyksikön talo-
jen peruskorjauksen suunnittelu-, työmaa- ja vastaavaan
toimikuntaan

8 antaa lausunto kiinteistöyhtiön järjestyssääntöjen sisällöstä
vuokralaistoimikunnalle

9 edistää asumiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemista
ja tarvittaessa toimia sovittelijana häiriötapauksissa

10 päättää yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja
vastaavien tilojen vuokraus- ja jakamisperiaatteista ja val-
voa niiden noudattamista

11 päättää yhteisten askartelu- ja kerhohuoneiden ja vastaa-
vien tilojen käytöstä sekä talkoiden ja muiden vastaavien
yhteisten tilaisuuksien järjestämisestä

12 päättää toimikunnan päätettäväksi siirretystä asiasta tai
toimeenpanna sen tehtäväksi annettu asia edellyttäen, että
talotoimikunta on valmis ottamaan sen vastaan

13 tehdä esitys, neuvotella ja antaa lausunto muista vuok-
ranmääritysyksikköön kuuluvia taloja koskevista asioista.

13 §
Tiedonsaantioikeus ja tiedottamisvelvollisuus

Talotoimikunnalla tai sen tehtäviä hoitavalla ja vuokranmääritysyksikön
talouden ja hallinnon valvojalla on oikeus saada ja kiinteistöyhtiöllä se-
kä alueyhtiöllä velvollisuus toimittaa tietoja vuokranmääritysyksikön ta-
louteen ja toimintaan liittyvistä asioista yhteishallintolain 11 §:ssä edel-
lytetyssä laajuudessa.

14 §
Läsnäolo-oikeus ja asiantuntijat

Kiinteistöyhtiön ja alueyhtiön toimitusjohtaja tai hänen edustajansa on
erikseen sovittaessa läsnä talotoimikunnan kokouksessa.

Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Palkkioiden maksaminen
asiantuntijoille edellyttää alueyhtiön hallituksen etukäteishyväksyntää.

15 §
Pöytäkirja Talotoimikunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.
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Pöytäkirja on asetettava nähtäville kahden viikon kuluessa kokouksesta
talon ilmoitustauluille tai saatettava muuten asukkaiden tietoon ja toimi-
tettava tiedoksi alueyhtiölle.

16 §
Palkkiot ja kulut

Alueyhtiö / Kiinteistöyhtiö maksaa erikseen sovittavalla tavalla talotoi-
mikunnan toiminnasta aiheutuvat kohtuullisiksi katsottavat kulut.

Alueyhtiö voi maksaa talotoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenille ta-
lotoimikunnan kokouksista palkkion, joka on enintään puolet Helsingin
kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännössä määrätystä ilman
hallinnollista ratkaisuvaltaa olevan toimielimen palkkiosta.

Alueyhtiö voi korvata talotoimikunnan toiminnasta aiheutuvat ku-
lut ja maksaa talotoimikunnan kuulemien asiantuntijoiden palkkiot
kiinteistöyhtiön hallituksen vahvistamien yleisten periaatteiden
mukaisesti.

IV LUKU
Vuokralaistoimikunta

17 §
Kokoonpano ja toimikausi

Alueyhtiön talotoimikuntien yhteistyöelimenä toimii vuokralaistoimikun-
ta.

Vuokralaistoimikunnassa on jäsenenä talotoimikunnan puheenjohtaja
tai luottamushenkilö jokaisesta vuokranmääritysyksiköstä ja henkilö-
kohtaisena varajäsenenä talotoimikunnan varapuheenjohtaja tai luot-
tamushenkilön varajäsen.

Vuokralaistoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapu-
heenjohtajan ja sihteerin. Toimikunta voi valita keskuudestaan myös
muita toimihenkilöitä.

Toimikunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

18 §
Kokoontuminen Vuokralaistoimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran alueyhtiön edus-

tajan kutsusta ja muulloin puheenjohtajansa kutsusta tarvittaessa tai
määrättyä asiaa varten, kun vähintään yksi kolmasosa toimikunnan jä-
senistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii. Puheenjohtajan on täl-
löin kutsuttava toimikunta koolle kahden viikon kuluessa vaatimuksen
esittämisestä. Jos jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on
ilmoitettava siitä varajäsenelleen.
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19 §
Kokouskutsu Vuokralaistoimikunnan kokouskutsu, josta ilmenevät käsiteltävät asiat,

on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta jokaiselle toi-
mikunnan jäsenelle sekä alueyhtiön hallituksen asukasjäsenille ja näi-
den varajäsenelle.

20 §
Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

Vuokralaistoimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai vara-
puheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Toimikunnan päätökseksi tulee se mielipide, mitä enemmistö kokouk-
sessa annetuista äänistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan rat-
kaisee vaalissa arpa ja muulloin se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoit-
taa kannattavansa.

Asetettaessa ehdokkaita asukasjäseniksi alueyhtiön hallitukseen toimi-
kunnassa on noudatettava suhteellista vaalitapaa vähintään yhden
kolmasosan jäsenistä niin vaatiessa.

21 §
Tehtävät Vuokralaistoimikunnan tehtävänä on osallistua alueyhtiön hallintoon ja

kiinteistönhoidon kehittämiseen sekä edistää ja tukea talotoimikuntien
toimintaa ja näiden yhteistyötä.

Lisäksi toimikunnan tehtävänä on

1 osallistua valmisteluun, tehdä esityksiä, neuvotella ja antaa
lausunto alueyhtiön yhteisestä hoitojärjestelmästä, isän-
nöinnin ja huoltotehtävien järjestämisestä sekä yhteisistä
tiloista ja hankinnoista

2 osallistua valmisteluun, tehdä esityksiä, neuvotella ja antaa
lausunto alueyhtiön yhteisistä korjaus-, rahoitus- ja vuok-
ran tasoituksen suunnitelmista

3 tehdä asukkaiden kokousten asettamista ehdokkaista esi-
tys vuokralaisneuvottelukunnalle ehdokkaiksi kiinteistöyhti-
ön hallituksen asukasjäseniksi ja varajäseneksi

4 nimetä asukkaiden kokousten esittämistä ehdokkaista kak-
si asukasjäsentä, joista toisen tulee olla mies ja toisen nai-
nen, ja yksi varajäsen alueyhtiön hallitukseen

5 tehdä asukkaiden kokousten asettamista ehdokkaista esi-
tys vuokralaisneuvottelukunnalle ehdokkaaksi yhteiseksi
valvojaksi seuraamaan ja tarkastamaan kiinteistöyhtiön ta-
louden ja hallinnon hoitoa



HELSINGIN KAUPUNKI 10.5.2011 8 (12)
Sääntötoimikunta

6 valita asukkaiden kokousten asettamista ehdokkaista yh-
teinen valvoja seuraamaan ja tarkastamaan alueyhtiön ta-
louden ja hallinnon hoitoa

7 tehdä asukkaiden kokousten asettamista ehdokkaista esi-
tys vuokralaisneuvottelukunnalle asukasjäseniksi kiinteis-
töyhtiön työmaatoimikuntaan

8 nimetä asukkaiden kokousten asettamista ehdokkaista
enintään kaksi asukasjäsentä alueyhtiön työmaatoimikun-
taan

9 antaa lausunto vuokralaisneuvottelukunnalle kiinteistöyhti-
ön järjestyssääntöjen sisällöstä

10 käsitellä asukkaiden ja talotoimikuntien tekemät aloitteet
sekä alueyhtiön hallituksen toimikunnan käsiteltäväksi an-
tamat asiat.

22 §
Tiedonsaantioikeus ja tiedottamisvelvollisuus

Vuokralaistoimikunnalla ja alueyhtiön talouden ja hallinnon valvojalla on
oikeus saada ja kiinteistöyhtiöllä sekä alueyhtiöllä velvollisuus toimittaa
tietoja kiinteistö- ja alueyhtiön talouteen ja toimintaan liittyvistä asiois-
ta yhteishallintolain 11 §:n sekä toimikunnan ja valvojan tehtävien hoi-
tamisen edellyttämässä laajuudessa.

23 §
Läsnäolo- ja puheoikeus

Kiinteistöyhtiön ja alueyhtiön hallituksen asukasjäsenillä ja näiden vara-
jäsenellä sekä alueyhtiön yhteisellä valvojalla ja alueyhtiön työmaatoi-
mikunnan jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus vuokralaistoimikunnan
kokouksessa.

Kiinteistöyhtiön ja alueyhtiön toimitusjohtaja tai hänen edustajansa on
erikseen sovittaessa läsnä toimikunnan kokouksessa.

Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Palkkioiden maksaminen
asiantuntijoille edellyttää alueyhtiön hallituksen etukäteishyväksyntää.

24 §
Pöytäkirja Vuokralaistoimikunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

Pöytäkirja on pidettävä nähtävänä alueyhtiön toimistossa. Pöytäkirja on
lähetettävä tiedoksi toimikunnan jäsenille sekä kiinteistöyhtiön ja alue-
yhtiön hallitukselle.
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25 §
Palkkiot ja kulut Alueyhtiö / Kiinteistöyhtiö maksaa vuokralaistoimikunnan puheenjohta-

jalle ja jäsenille toimikunnan kokouksista palkkion, joka määräytyy siten
kuin ilman hallinnollista ratkaisuvaltaa olevan toimielimenpalkkiosta on
Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännössä määrätty.

Alueyhtiö maksaa vuokralaistoimikunnan puheenjohtajalle ja jä-
senille vuokralaistoimikunnan kokouksista palkkion, joka vastaa
Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännössä
määrättyä ilman hallinnollista ratkaisuvaltaa olevan toimielimen
palkkiota.

Yhtiö maksaa erikseen sovittavalla tavalla toimikunnasta aiheutuvat
muut kohtuullisiksi katsottavat kulut.

Alueyhtiö voi korvata vuokralaistoimikunnan toiminnasta aiheutu-
vat kulut ja maksaa vuokralaistoimikunnan kuulemien asiantunti-
joiden palkkiot kiinteistöyhtiön hallituksen vahvistamien yleisten
periaatteiden mukaisesti.

V LUKU
Vuokralaisneuvottelukunta

26 §
Kokoonpano ja toimikausi

Vuokralaistoimikuntien yhteistyöelimenä ja kiinteistöyhtiön asukkaiden
edustajana toimii vuokralaisneuvottelukunta.

Neuvottelukunnassa ovat varsinaisina jäseninä kunkin vuokralaistoimi-
kunnan puheenjohtaja sekä yksi kunkin vuokralaistoimikunnan keskuu-
destaan valitsema jäsen. Varsinaisille jäsenille vuokralaistoimikunta va-
litsee keskuudestaan varajäsenet.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheen-
johtajan ja sihteerin.

Neuvottelukunnalla on oikeus valita keskuudestaan työvaliokunta, jo-
hon puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin lisäksi
valitaan enintään kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

27 §
Kokoontuminen Vuokralaisneuvottelukunta kokoontuu ensimmäisen kerran edellisen

neuvottelukunnan puheenjohtajan kutsusta ja muulloin puheenjohta-
jansa kutsusta tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa,
sekä milloin vähintään yksi kolmasosa neuvottelukunnan jäsenistä sitä
kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.
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28 §
Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

Vuokralaisneuvottelukunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Neuvottelukunnan päätökseksi tulee se mielipide, mitä enemmistö ko-
kouksessa annetuista äänistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan
ratkaisee vaalissa arpa ja muulloin se mielipide, jota puheenjohtaja il-
moittaa kannattavansa.

Asetettaessa ehdokkaita asukasjäseniksi kiinteistöyhtiön hallitukseen
neuvottelukunnassa on noudatettava suhteellista vaalitapaa vähintään
yhden kolmasosan jäsenistä niin vaatiessa.

29 §
Tehtävät Vuokralaisneuvottelukunnan tehtävänä on

1 osallistua valmisteluun, tehdä esityksiä, neuvotella ja antaa
lausunto kiinteistöyhtiön yhteisestä hoitojärjestelmästä,
isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämisestä sekä yhtei-
sistä tiloista ja hankinnoista

2 osallistua valmisteluun, tehdä esityksiä, neuvotella ja antaa
lausunto kiinteistöyhtiön yhteisistä korjaus-, rahoitus- ja
vuokran tasoituksen suunnitelmista

3 nimetä vuokralaistoimikuntien esittämistä ehdokkaista kak-
si asukasjäsentä, joista toisen tulee olla mies ja toisen nai-
nen, ja yksi varajäsen kiinteistöyhtiön hallitukseen

4 valita vuokralaistoimikuntien asettamista ehdokkaista kiin-
teistöyhtiön yhteinen valvoja seuraamaan ja tarkastamaan
yhtiön talouden ja hallinnon hoitoa

5 nimetä vuokralaistoimikuntien asettamista ehdokkaista
enintään kaksi asukasjäsentä kiinteistöyhtiön työmaatoimi-
kuntaan

6 päättää kiinteistöyhtiön järjestyssääntöjen sisällöstä

7 käsitellä vuokralaistoimikuntien ja talotoimikuntien sille te-
kemät aloitteet ja esitykset sekä kiinteistöyhtiön hallituksen
neuvottelukunnan käsiteltäväksi antamat asiat ja

8 tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja vuokralaisia
koskevista asioista niistä päättäville tahoille.
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30 §
Tiedonsaantioikeus ja tiedottamisvelvollisuus

Vuokralaisneuvottelukunnalla ja kiinteistöyhtiön talouden ja hallinnon
valvojalla on oikeus saada ja kiinteistöyhtiöllä sekä alueyhtiöillä velvol-
lisuus toimittaa tietoja yhtiön talouteen ja toimintaan liittyvistä asioista
yhteishallintolain 11 §:n sekä neuvottelukunnan ja valvojan tehtävien
hoitamisen edellyttämässä laajuudessa.

31 §
Läsnäolo- ja puheoikeus

Kiinteistöyhtiön hallituksen asukasjäsenillä ja näiden varajäsenellä se-
kä kiinteistöyhtiön yhteisellä valvojalla ja kiinteistöyhtiön työmaatoimi-
kunnan jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus vuokralaisneuvottelukun-
nan kokouksessa.

Kiinteistöyhtiön toimitusjohtaja tai hänen edustajansa on erikseen sovit-
taessa läsnä neuvottelukunnan kokouksessa.

Neuvottelukunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Palkkioiden mak-
saminen asiantuntijoille edellyttää kiinteistöyhtiön hallituksen etukäteis-
hyväksyntää.

32 §
Pöytäkirja Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

Pöytäkirja on pidettävä nähtävänä kiinteistöyhtiön toimistossa. Pöytä-
kirja on lähetettävä tiedoksi neuvottelukunnan jäsenille, kiinteistöyhtiön
hallitukselle ja alueyhtiölle.

33 §
Palkkiot ja kulut Kiinteistöyhtiö maksaa vuokralaisneuvottelukunnan ja sen työvaliokun-

nan puheenjohtajalle ja jäsenille neuvottelukunnan ja työvaliokunnan
kokouksista palkkion, joka määräytyy siten kuin ilman hallinnollista rat-
kaisuvaltaa olevan toimielimen palkkiosta on Helsingin kaupungin luot-
tamushenkilöiden palkkiosäännössä määrätty.

Kiinteistöyhtiö maksaa vuokralaisneuvottelukunnan ja sen työva-
liokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille vuokralaisneuvottelukun-
nan ja työvaliokunnan kokouksista palkkion, joka vastaa Helsingin
kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännössä määrättyä il-
man hallinnollista ratkaisuvaltaa olevan toimielimen palkkiota.

Yhtiö maksaa erikseen sovittavalla tavalla neuvottelukunnasta aiheutu-
vat muut kohtuullisiksi katsottavat kulut.

Kiinteistöyhtiö voi korvata vuokralaisneuvottelukunnan toimin-
nasta aiheutuvat kulut ja maksaa vuokralaisneuvottelukunnan
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kuulemien asiantuntijoiden palkkiot kiinteistöyhtiön hallituksen
vahvistamien yleisten periaatteiden mukaisesti.


