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1. TYöRYHMAN TOIMINTA JA TYöSKENTELY

Kaupunginjohtaja nimesi 10.11 .2010 Asuntofuusiotyöryhmän ja sille
kuusi alatyöryhmää kaupunginvaltuuston 20.1 0.2010 tekemän päätök-

sen mu kaisen asu ntofuusion toimeenpanem iseksi kau pu ngin hall ituk-
sen 25.1 0 .2010 tekemän täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti. Vuok-
ralaisdemokratiatyöryhmä on yksi näistä kuudesta alatyöryhmästä.

Työryh män toimeksiantona oli selvittää aravakiinteistöyhtiöiden aiheut-
tamat m uutokset vuokralaisdemokratiasääntöön ja sen soveltam isesta
annettuihin menettelyohjeisiin.

Työryhmän jäsenet olivat:
hallintojohtaja Eila Ratasvuori, työryhmän puheenjohtaja
lakimies Riitta Venesmaa,
toimitusjohtaja Risto Meriläinen
vuokralaisneuvottelukunnan jäsen Pertti Villo ja
asiamies Sami Aalto, työryhmän sihteeri.

Työryhmän varajäsenenä oli
vuokralaisneuvottelukunnan jäsen Auli Rantanen

ja pysyvänä asiantuntijajäsenenä
asukasvalvoja lrene Zharkevich.

Työryhmä kokoontui 7 kertaa.

2. TOIMEKSIANNON TAUSTA

Vuokralaisdemokratiatyöryhmän toimeksiannon taustalla on kaupu n-
g i nvaf tu u ston 29 .4.2009 hyvä ksym ä strateg iaohjel ma, jossa asetetti i n
yhdeksi tavoitteeksi selvittää kau pu ng i n om istam ien asu inki i nteistöyhti-
öiden yhd istäm istä ja tehokkaam paa hall intoa. Kau pu nginjohtaja päätti
tämän johdosta 21.10.2009 (78 S) asettaa työryhmän laatimaan esisel-
vityksen kau pung i n om istam ien asu inkiinteistöyhtiöiden yhd istäm isestä
ja tehokkaammasta hallinnosta, ja edelleen asettaa 16.12.2009 (95 S)
työryh män esiselvityksessä esitetyn pääomafu usiomall i n mu kaisella ta-
valla.

Kau pu ng injohtajan 1 6.1 2.2009 n im ittämä työryh mä ehdotti 22.6.201 0
valmistuneen mietintönsä tuloksena, että kaupunki perustaisi uuden yh-
tiön omistamaan kaupungin aravavuokra-asuntoja ja sulauttaisi omis-
tamansa 21 aravakiinteistöyhtiötä tähän. Uusi kiinteistöyhtiö, nimeltään
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Helsingin kaupungin asunnot oy, perustettiin 7.1.2011 ja siitä käyte-
tään jatkossa tässä raportissa nimitystä kiinteistöyhtiö.

Fuusiota selvittäneen työryh män ehdotu ksen m u kaan aravaki inteistö-
yhtiöiden sulautuminen uuteen kiinteistöyhtiöön tulisi panna täytäntöön
vuoden 2012 alussa ja uuden kiinteistöyhtiön tehtäväksi määriteltäisiin
vastaam inen kau pungin om istajaohjau ksen mukaisesti valtion tuella
rahoitettujen kau pu ngin aravavuokratalojen hall i n nosta. Kii nteistöyhti-
öön su lautuvien aravakiinteistöyhtiöiden tilal le peru stetaan fuusion yh-
teydessä 21 alueellista isännöinti- ja huoltoyhtiötä, joista käytetään jat-
kossa tässä raportissa nimitystä alueyhtiö.

Vuokralaised ustu s tu lisi fuu siota selvittäneen työryh män m ieti nnön m u-
kaan toteuttaa vuokranmääritysyksi köissä ja alueyhtiöissä nykyisel lä
tavalla, minkä lisäksi uuden kiinteistöyhtiön hallitukseen varattaisiin
paikka kahdelle asu kased ustajalle ja heidän varajäsenelleen. Mieti n-
nössä todetaan, että asian järjestämiseksi tulee Kvston fuusiota koske-
van päätöksen jälkeen tehdä hallintotavan muutokseen perustuvat
m u utokset Helsingin kau pu ngin vuokralaisdemokratiasääntöön ja sen
soveltam ista koskevaan menettelyohjeeseen.

3. VUOKRALAISDEMOKRATIASAAruTö

3.1 Nykytila

Helsing in kau pungin vuokralaisdemokratiasääntö ( Kvsto 2.3.2005,
46 S) perustuu vuokratalojen yhteishallinnosta annettuun lakiin
(1 6.7 .1990/649, jäljem pänä yhteishal I intolaki), jon ka tarkoitu ksena on
antaa vuokratalojen asu kkail le päätösvaltaa ja vai kutusmahdoll isu us
omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja
edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa.

Voimassa olevassa vuokralaisdemokratiasäännössä taataan yhteishal-
I intolain mu kainen vuokralaised u stus kau pu ngin om istam issa aravara-
hoitteisissa asu i n kiinteistöyhtiöissä.

3.2 Muutettavat ja lisättävät kohdat

Vuokralaisdemokratiasääntöön ehdotettavat m u utokset koskevat kau-
pu ng i n om istam ien aravarahoitteisten asu i nkiinteistöyhtiöiden fu usion
aiheuttam ia m uutoksia. Fu u sion vaikutu kset sääntöön I iittyvät vuokra'
laisedustu ksen järjestämiseen uuden kiinteistöyhtiön sekä 2 1 alueyhti-
ön toiminnassa. Työryhmä ehdottaa tämän johdosta muutoksia pykäliin
2, +5,12-26 ja 28-30 sekä lisättäväksi sääntöön pykälät 31-33. Li-
säksi pykälien numerointia on muutettu siten, että voimassa olevan
sään nön 30 $ : ssä sään nel lystä vuokralaisneuvottel u ku n nan palkkioista
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ja kuluista säännellään muutosehdotuksessa säännön 33 $:ssä. Ehdo-

iuksen mukaisen säännön 30 $:ssä säännellään vuokralaisneuvottelu-
ku nnan tiedonsaantioikeudesta ja tiedottam isvelvoll isu udesta.

Raportissa on esitetty '16 ia 25 $:ään kaksi vaihtoehtoista mallia siitä,

kuka maksaa talotoimikunnan (16 S) ja vuokralaistoimikunnan (25 S)
palkkiot ja kulut. Asia ei ollut työryhmän päätettävissä eikä päätöstä

asiassa saatu työryhmälle asetetun aikataulun kuluessa.

Al ueyhtiöiden osalta mu utokset koskevat lähin nä nykyisin sään nöissä
käytettävän kiinteistöyhtiö-termin korvaamista alueyhtiö-termillä. Uuden
kiinteistöyhtiön osalta yhteishallintolain edellyttämä vuokralaisedustus
taataan muuttamalla ja lisäämällä vuokralaisdemokratiasäännön sään-
töjä siten, että vuokralaisedustus toteutuu lain edellyttämällä tavalla
myös kiinteistöyhtiön toiminnassa.

Lisäksi sääntöön ehdotetaan lisättäväksi 23 $:ään alueyhtiön yhteiselle
valvojalle ja alueyhtiön työmaatoimikunnan jäsenille läsnäolo- ja puhe-
oikeus vuokralaistoim iku nnan kokou ksessa. Vastaava oikeus olisi
säännön 31 $:n mukaan kiinteistöyhtiön yhteisellä valvojalla ja kiinteis-
töyhtiön työmaatoim ikun nan jäsenillä vuokralaisneuvottelu ku n nan ko-
kouksessa.

Työryhmä käsitteli vuokralaisdemokratiasääntöön tehtäviä muutoksia
käymällä keskustelua nykyisen säännön pohjalta ja kartoittamalla toi-
meksiannon mukaisesti säännöstä ne kohdat, joihin aravakiinteistöyhti-
öiden fuusiolla on vaikutusta. Näin ollen työryhmä ei ole voinut käsitellä
toimeksiantoon kuulu mattom ia ehdotu ksia. Tämän perusteella työryh-
mä päätyi esittämään sääntöön kappaleessa 3.4 esitettävät muutoseh-
dotukset.

Käsittelyn aikana esitettiin seuraava muutosehdotuksista poikkeava
kanta:

Käsiteltäessä vuokralaisdemokratiasäännön 4 $:n 2 momentin 2 kohtaa
työryhmän jäsen Pertti Villo esitti, että kiinteistöyhtiön hallitukseen esi-
tettävät asukasjäsenet valittaisiin suoran vaalin perusteella. Työryhmä
keskusteli esityksestä, mutta päätti olla ottamatta Villon esittämää mal-
lia sääntöön.
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3.4 Muutosehdotukset

I LUKU
Yleistä

2S
Soveltamisala

II LUKU
Asukkaiden kokous

4S
Tehtävät

Seuraavassa esitetään kursivoidulla vuokralaisdemokratiasääntöön
esitettävät muutokset ja lisäykset:

Tätä sääntöä noudatetaan Helsingin kaupungin omistamien
valtion lainoittamien vuokratalojen ja vuoden 2002 alun jälkeen
ra ho itettujen ja ra ken nettujen korkotu kivuo kra-asu ntojen
hallinnossa ja soveltuvin osin kaupungin omistamissa muissa kuin
edellä mainitu issa korkotu kivuokra-asu nnoissa, ellei asu kkaiden
kokouksessa yhteishallintolain mukaisesti muuta päätetä.

Lrsäksi tätä sä ä ntöä n o u d atetaa n ki i nte i stöyhtiö n o m i sta m i e n
alueellisten isännöinti- ja huoltoyhtiöiden hallinnossa.

Iässä säännöss ä käytetään j atko ssa ki i nte i stöt om i stavasta yhtiöstä
n i mitystä ki i ntei stöyhtiö ja al ueelrsrsfa i sä n nöi nti- ja h uoltoyhtiöi stä
nimitystä alueyhtiö.

Vuokra n m ääritystä varte n m uod ostetu n vuo kran määritysyksi kö n
talon tai talojen asukkaat ja muut huoneistojen haltijat käyttävät
yhteishallintolain ja tämän säännön mukaista päätösvaltaansa
asu kkaiden kokouksessa.

Asukkaiden kokous

1 valitsee talotoimikunnan ja sen puheenjohtajan tai
vaihtoehtoisesti luottamushenkilön ja tälle varahenkilön

2 tekee vuokralaistoimikunnalle esityksen yhtiön vaalikelpoi-
si sta a s u kka i sta e h d okka i ksi ki i nte i stiryhti ö n h a I I itu kse n j a
työmaatoi mi ku n n an asukasTäs e n i ksi j a varajäse n i ksi

3 tekee vuokralaistoimikunnalle esityksen yhtiön vaalikelpoi-
sista asukkaista ehdokkaiksi alueyhtiön hallituksen ja
työm aatoi m iku n n an asukas,yäs e n i ksi j a varajäse n iksi
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4 tekee vuokralaistoimikunnalle esityksen yhteiseksi

valvojaksi seuraamaan ia tarkastamaan kiinteistöyhtiön
talouden ia hallinnon hoitoa

5 tekee vuokralaistoimikunnalle esityksen
yhteiseksi valvoiaksi seuraamaan ia tarkastamaan
alueyhtiön talouden ia hallinnon hoitoa.

Lisäksi asukkaiden kokouksella on mahdollisuus, mikäli kokous ei
katso riittäväksiyhteistä valvojaa, valita valvoja seuraamaan ja tarkas-
tamaan vuokranmääritysyksikön talouden ja hallinnon hoitoa.

5S
Koolle kutsuminen

Asukkaiden kokouksen kutsuu koolle ensimmäisen kerran omistajan
edustaja. Tämän jälkeen asukkaiden kokouksen kutsuu
koolle talotoimikunta tai luottamushenkilö, ja ellei näitä ole valittu tai
muusta vastaavasta syystä, omistaian ed u staia.

Asukkaiden kokous on kutsuttava koolle vähintään kerran kalenteri-
vuodessa.

Asukkaiden kokous on kutsuftava koolle myös, mikäli vähintään yksi
kymmenesosa äänioikeutetuista ilmoittamaansa asiaa varten sitä vaa-
tii .

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.

III LUKU
Talotoimikunta

12S
Tehtävät

Talotoim iku n nan tai vaihtoehtoisesti luottam ushenkilön tehtävä nä
on vuokranmääritysyksikkönsä osalta

1 osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa lausunto
vuokranmääritysyksikköön kuuluvien talojen vuokran
tasoitu ksen suu n nitelmasta, talou sarvioesityksestä
sekä vuokran määritysesityksestä

2 tehdä esityksiä ja neuvotella vuosittain talousarvioon
sisällytettävistä korjaustoimenpiteistä
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3 osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa lausunto
pitkänajan korjaussuu nn itel m ista

4 osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa lausunto
pitkänajan rahoitu ssuunn itel m ista

5 tehdä esityksiä, neuvotella ja antaa lausunto
huoltosopimuksen sisällöstä, hoitojärjestelmästä sekä
isän nöinn in ja h uoltotehtävien järjestäm isestä

6 valvoa asukkaiden ja muiden huoneistojen haltijoiden
yhteiseen lukuun hoito-, huolto- ja
korjaustoimen piteiden suorittam ista

7 nimetä asukkaiden edustaja vuokranmääritysyksikön
talojen peruskorjauksen suunnittelu-, työmaa- ja
vastaavaan toim iku ntaan

8 antaa lausunto kiinteistöyhtiön järjestyssääntöjen
sisä//ösfä vuokral ai stoi m i ku n n al le

I edistää asumiseen liittyvien erimielisyyksien
ratkaisemista ja tarvittaessa toimia sovittelijana
häiriötapauksissa

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

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

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

13 tehdä esitys, neuvotella ja antaa lausunto muista
vuokranmääritysyksikköön kuuluvia taloja koskevista
asioista.

13S
Tiedonsaantioikeus ja tiedottam isvelvollisu us

Talotoimikunnalla tai sen tehtäviä hoitavalla ja vuokran määritysyksikön
talouden ja hallinnon valvojalla on oikeus saada ja kiinteistöyhtiöllä se-
kä al ueyhtiöllä velvol lisu us toim ittaa tietoja vuokra n määritysyksi kön ta-
louteen ja toimintaan liittyvistä asioista yhteishallintolain 11 $:ssä edel-
lytetyssä laajuudessa
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14S
Läsnäolo-oikeus ja asiantu ntijat

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

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

15S
Pöytäkirja

Talotoimikunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

Pöytäkirja on asetettava nähtäville kahden viikon kuluessa
kokouksesta talon ilmoitustauluille tai saatettava muuten
asukkaiden tietoon ja toimitettava tiedoksi alueyhtiölle.

16S
Kulut ja palkkiot

Alueyhtiö / Kinteistöyhfö maksaa erikseen sovittavalla tavalla talotoi-
m iku nnan toim in nasta aiheutuvat kohtu u ll isiksi katsottavat kulut.

Yhtiö voi maksaa toimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenille toimikunnan
kokouksista palkkion, joka on enintään puolet Helsingin kaupungin luot-
tamushen kilöiden palkkiosäännössä määrätystä il man hall in noll ista rat-
kaisuvaltaa olevan toimielimen palkkiosta.

IV LUKU
Vuokralaistoimikunta

17S
Kokoonpano ja toimikausi

Alueyhtiön talotoim iku ntien yhteistyöelimenä toim ii vuokralaistoim iku n-
ta.

Vuokralaistoim ikun nassa on jäsenenä talotoim iku nnan
puheenjohtaja tai luottamushenkilö jokaisesta
vuokranmääritysyksiköstä ja henkilökohtaisena varajäsenenä
talotoim iku nnan varapu heenjohtaja tai luottam ushenkilön
varajäsen.

Vuokralaistoim ikunta valitsee kesku udestaan pu heenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunta voi valita
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keskuudestaan myös muita toimihenkilöitä.

Toimikunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

18S
Kokoontuminen

Vuokralaistoimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran alueyhtiön
edustajan kutsusta ja muulloin puheenjohtajansa kutsusta
tarvittaessa tai määrättyä asiaa varten, kun vähintään yksi
kol masosa toim iku n nan jäsen istä sitä kirjal lisesti puheenjohtajalta
vaatii. Puheenjohtajan on tällöin kutsuttava toimikunta koolle
kahden viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Jos jäsen on
estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on ilmoitettava siitä
varajäsenelleen.

1es
Kokouskutsu

Vuokralaistoim iku n nan kokouskutsu, josta ilmenevät käsiteltävät
asiat, on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta
jokaiselle toim iku nnan jäsenelle sekä a/ue yhtiön hall itu ksen asu kasjä-
senille ja näiden varajäsenelle.

20s
Päätösvaltaisu us ja päätöksenteko

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

Toimikunnan päätökseksi tulee se mielipide, mitä enemmistö
kokouksessa annetuista äänistä on kannattanut. Aänten
mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muulloin se mielipide,
jota puheenjohtaja ilmoittaa kannaftavansa.

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

21 S
Tehtävät

Vuokraf aistoim iku n nan tehtävänä on osall i stua al ueyhtiön
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,
isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämisestä sekä
yhteisistä tiloista ja hankinnoista,
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2 osallistua valmisteluun, tehdä esityksiä, neuvotella ja

antaa lausunto alueyhtiön yhteisistä korjaus-, rahoitus-
ja vuokran tasoituksen suunnitelmista

3 tehdä asukkaiden kokousten aseftamista ehdokkaista
esrtys vuokralai sne uvottel u ku n nalle ehdokkai ksi
ki i nte i stöyhtiö n h al I itu kse n a su ka si äse n i ks i i a
varajäseneksi

4 nimetä asukkaiden kokousten esittämistä ehdokkaista
kaksiasukasjäsentä, ioista toisen tulee olla mies ia foisen
nainen, ja yksi varajäsen alueyhtiön hallitukseen

5 tehdä asukkaiden kokousten nimeämistä ehdokkaista
esifys vuokralaisneuvottelukunnalle ehdokkaaksi yhteiseksi
valvoj aksi se uraamaan ia tarka stamaan kii ntei stöyhtiön
talouden ja hallinnon hoitoa

6 valita asukkaiden kokousten asettamista ehdokkaista
yhteinen valvoja seuraamaan ia tarkastamaan alueyhtiön
talouden ja hallinnon hoitoa

7 tehdä asukkaiden kokousten asettamista ehdokkatsfa est-
tys vuokralai sne uvotte I u ku nn al le asukas,yäs eni ksi kiinte i s-
töyhti ö n työ ma ato i m i ku nta a n

8 nimetä asukkaiden kokousten asettamista ehdokkaista
en i ntää n kaksi asu kasjäs entä a I u e y hfön työmaatoi m i ku n-
taan

I antaa lausunto vuokralaisneuvottelukunnalle
ki i nte i stöyhfön järjestyssää ntöjen sisäl löstä ja

10 käsitellä asukkaiden ja talotoimikuntien tekemät
aloitteet sekä a I u e yhfiön hal I itu ksen toi m i ku n nan
käsiteltäväksi antamat asiat.

225
Tiedonsaantioikeus ja tiedottam isvelvollisu us

Vuokralaistoimikunnalla ja alueyhtiön talouden ja hallinnon valvojalla on
oikeus saada ja kiinteistöyhtiöllä sekä alueyhtiöllä velvollisuus toimittaa
tietoja yhtiön talouteen ja toimintaan liittyvistä asioista yhteishallintolain
11 $:n sekä toimikunnan ja valvojan tehtävien hoitamisen edellyttä-
mässä laajuudessa.
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23S
Läsnäolo- ja puheoikeus :

Kinteistöyhtiön ja alueyhtiön hallitu ksen asukasjäsenillä ja näiden
varajäsenellä sekä alueyhtiön yhteisellä valvojalla ja alueyhtiön työ-
maatoimikunnan jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus vuokralaistoimi-
kunnan kokouksessa.

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

Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Palkkioiden
maksam inen asiantu ntijoille edel lyttää al u eyhtiön hall itu ksen etu käteis-
hyväksyntää.

24S
Pöytäkirja

Vuokralaistoimikunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

Pöytäki rja o n pid ettävä n ä htäv änä al u eyhti ö n to i m i sfossa.
Pöytäkirja on lähetettävä tiedoksi toimikunnan jäsenille sekä kiinteistö-
yhtiön ja alueyhtiön hallitukselle.

25S
Palkkiot ja kulut

Al u eyhtiö / Ki i nte istöyhfö maksaa vuokralaistoim iku nnan pu heenjohta-
jalle ja jäsenille toimikunnan kokouksista palkkion, joka määräytyy siten
kuin ilman hallinnollista ratkaisuvaltaa olevan toimielimenpalkkiosta on
Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännössä määrätty.

Yhtiö maksaa erikseen sovittavalla tavalla toim i ku nnasta ai heutuvat
muut kohtuullisiksi katsottavat kulut.

V LUKU
Vuokralais ne uvotte I u ku nta

26S
Kokoonpano ja toimikausi

Vuokralaistoi m iku ntien yhteistyöel imenä ja ki i nte i stöyhfön asu kkaiden
ed ustajana toim ii vuokralaisneuvottel u kunta.

Neuvottelukunnassa ovat varsinaisina jäseninä kunkin
vuokralaistoimikunnan puheenjohtaja sekä yksi kunkin
vuokralaistoim iku nnan kesku udestaan valitsema jäsen.
Varsinaisille jäsenille vuokralaistoimikunta valitsee keskuudestaan
varajäsenet.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan,
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varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Neuvottelu ku n nalla on oikeus valita keskuudestaan työvalioku nta,
johon puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin lisäksi
valitaan enintään kaksijäsentä ja kaksi varajäsentä.

Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

28S
Päätösvaltaisu us ja päätöksenteko

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

Neuvottelukunnan päätökseksi tulee se mielipide,.mitä enemmistö
kokouksessa annetuista äänistä on kannattanut. Aänten
mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muulloin se mielipide,
jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

A s etetta e s s a e h d o kka ita a s u ka sj äseniksi ki i nte i stöy h ti ö n h a I I it u k s e e n
n e uvotte I u ku n n a s sa on n o u d ateftava su hte e I I i sta va a I itap a a vä h i ntä ä n
yhden kolmasosan jäsenistä niin vaatiessa.

2es
Tehtävät

V u okralai sne uvoftel u ku n nan te htävän ä on

1 osallistua valmisteluun, tehdä esityksiä, neuvotella ia
antaa lausu nto kiinteistiihtiön yhteisestä
ho itoj ärj e ste I m ä stä, i sä n n öi n n i n i a h u o ltote htävi e n
j ärj e stä m i sesfä sekä yhte i si stä ti I o i sta i a h a n ki n n o i sta

2 osallistua valmisteluun, tehdä esityksiä, neuvotella ia
antaa lau su nto kii nte i stiryhtiön yhte i si stä korjau s-, rahoitu s-
ja vuokran tasoituksen suunnitelmi sta

3 nimetä vuokralaistoimikuntien esittämistä ehdokkaista
kaksiasukas,läsentä, joista toisen tulee olla mies ia foisen
n a i n e n, j a y ks i varaj ä se n ki i nte i stöyhtiö n h al I itu kse e n

4 valita vuokralaistoimikuntien asettamista ehdokkaista
ki i nte i stöyhtiö n yhte i ne n va lvoj a se u raa m aa n j a tarka sta-
maan yhtiön talouden ja hallinnon hoitoa

5 nimetä vuokralaistoimikuntien asettamista ehdokkaista
e n i ntä ä n ka k s i asukasTäs e n tä ki i n te i stöy ht i ö n ty ö m a ato i m i -
kuntaan

6 päättää kiinteistöyhtiön järjestyssääntöjen sisä//ösfä
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7 käsitellä vuokralaistoimikuntien ja tatotoimikuntien sitte :

tekemät aloifteet ja esitykset sekä kiinteistöyhtiön
h a I I itu kse n n e u votte I u ku n n a n kä s ite ltävä ksi anta m at a s i at

8 tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja
vu okrala isi a ko skevi sta asiorsfa n i i stä päättävil le
tahoille.

30s
Tiedon saantioike u s ja tiedotta m i sve lvol I i su u s

Vuokralaisneuvottelukunnalla ja kiinteistöyhtiön talouden ja hallinnon
valvoialla on oikeus saada ja kiinteistöyhtiöllä sekä alueyhtiöillä velvol-
/tsuus toimittaa tietoja yhtiön talouteen ja toimintaan liittyvistä asiorsfa
yhteishallintolain 11 $:n sekä neuvottelukunnan ja valvojan tehtävien
hoitamisen edellyttämässä laajuudessa.

37S
Läsnäolo- ja pu heoikeu s

Ki i nte i stöyhti ö n h a I I itu kse n a su ka sj ä se n i I I ä j a n ä i d e n va raj ä se n e I I ä se -
kä ki i nte i stöyhtiön yhte i se I I ä a su ka sva lvoj a I I a j a ki i nte i stöyhti ö n työ -
maatoimikunnan jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus vuokralaisneuvot-
telu kunnan kokouksessa.

Kiinteistöyhtiön toimitusjohtaja tai hänen edustajansa on erikseen
sowffaess a I ä sn ä n e u votte I u ku n n a n kokouksessa.

N e u votte I u ku n n a I I a o n o i ke u s ku u I I a a si a ntu ntijo ita. P a I kki o id e n
m a ksa m i n e n a si a ntu ntij o i I I e ed e I I yttää ki i nte i stöy hti ö n h al I itu kse n etu -
käteishyväksyntää.

32$
Pöytäkirja

V u okra I a i s ne uvotte I u ku n n a n ko ko u ksi sta on p i d ettävä p öytäki rj a a.

Pöytäkirja on pidettävä n ähtävän ä ki i ntei stöyhtiön foimisfoss a. Pöytä-
kirja on lähetettävä tiedoksi neuvottelukunnan jäsenille, kiinteistöyhtiön
h al I itu kselle ja al ueyhtiöl le.

33S
Palkkiot ja kulut

K i nte i stöyhti ö m a ksa a vu o kral a i s n e uvotte I u ku n n an j a se n työval i o ku n -
n a n p u h e e nj o htaj a I le j a j ä se n i | | e n e uvotte I u ku n n a n j a työval io ku n n a n
kokouksista palkkion, joka määräytyy siten kuin ilman hallinnollista rat-
kaisuvaltaa olevan toimielimenpalkkiosta on Helsingin kaupungin luot-
ta m u sh e n ki I öid e n p a I kki o sä ännössä määrätty.
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Yhtiö maksaa eri kseen soviftaval I a tavalla neuvottel u ku nn asta aiheutu'
vat muut kohtuullisiksi katsottavat kulut.

4. M E N ETTE LYOHJ E ET VU OKRALAIS D E M OKRATIASAAN N ON
SOVELTAMISESTA

4.1 Nykytila

Kaupunginhallitus on antanut vuokralaisdemokratiasäännön soveltami-
sesta menettelyohjeet (Khs 7.1 1.2005,1338 S), joiden tarkoituksena on
mm.
1. kuvata yhteishallinnon toimintaympäristöä ja eri toimijoiden keski-

näisiä suhteita yhteishallinnon toimivuuden edistämisen näkökul-
masta

2. edistää turvallisuufta, hyvän yhteistyön ilmapiiriä, avoimuutta ja te-
hokkuutta yhteishallinnossa ja asuinyhteisöjen toiminnassa

3. esittää valmiita ja toimivia menettelyjä eri tilanteisiin
4. toimia koulutusmateriaalina.

4.2 Muutosehdotukset

Seuraavassa esitetään kursivoidulla menettelyohjeisiin esitettävät muu-
tokset ja lisäykset:

1. JOHDANTO

1.1 Vuokralaisdemokratiasäännön soveltamisen peruslähtökohdat

Helsingin kau pu ngi n vuokralaisdemokratian tarkoitu ksena on yhteishal-
linnosta vuokrataloissa annetun lain mukaisesti antaa asukkaille pää-
tösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asiois-
sa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapi-
toa ja hoitoa.

Vuokralaisdemokratiasääntö perustu u laki in yhteishallin nosta vuokrata-
loissa. Se on erityisesti Helsingin kaupungin aravavuokrataloille suunni-
teltu järjestelmä, joka tarjoaa toimivat puitteet yhteishallinnolle vuokra-
taloyhtiössä.

Helsing in kau pu ng i n vuokralaisdemokratiasään nön erityispi irteitä ovat
mm. kau punki- ja yhtiötasolla toimiva vuokralaisneuvottelu kunta, alue-
ta so I I a to i m iva vu o krala isto i m i ku nta ja va sta avat työ m aato i m i ku n n at.
Vuokranmääritysyksikkötasolla talotoimikunnat vastaavat yhteishallinto-
lain 7 $: n tarkoittamaa asukastoimikuntaa. Vuokralaisneuvottelu kunta
ia vuokralaistoim i ku nta toim ivat yhteishallintolain 1 6 $: n tarkoittamana
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omistajan ja talotoimikuntien (yhteishallintolaissa asukastoimikuntien) 
.

välisenä yhteistyöelimenä.

vuokralaisdemokratiasääntö sitoo vuokranmääritysyksikköä sen jäl-
keen, kun asukkaiden kokous on tehnyt päätöksen säännön noudatta-
mrsesfa.

Yhtiöllä tarkoitetaan näissä menettelyoh.l'erssa sekä kiinteistöyhtiötä et-
tä alueyhtiötä, elleiohT'eissa ole toisin mainittu.

2. YLEISOHJEET

2.1 Yhtiöiden yleiset toimintapuitteet

Kiinteistöyhtiön ja sen alueyhtiöiden toimintaa ohjaavat lainsäädäntö,
viranomaismääräykset ja -ohjeet sekä Helsingin kau pu n ki kiinteistöyh-
tiön osakkeenomistajana.

2.2 Osakeyhtiötoiminnan sekä henkilötieto- ja tietosuojalainsäädännön merkitys

Kiinteistöyhtiö ja alueyhtiö ovat osakeyhtiöitä, jotka toimivat noudattaen
normaaleja yhtiötoiminnan periaatteita. Osakeyhtiöitä ei koske laki vi-
ranomaisten toim innan ju I kisuudesta. Esimerkiksi osakeyhtiön hall ituk-
sen pöytäkirjat, sopimukset, henkilörekisterit ja kirjanpitoaineisto eivät
ole julkisia. Yhtiö toimii kilpailuympäristössä ja voi edellyttää, että kilpai-
luasetelman kannalta tärkeitä tietoja antaa yhtiön edustaja, eikä niistä
oteta jäljennöksiä eikä tietoja saa antaa edelleen ulkopuolisille.

Näissä menettelyohjeissa määritellään tarkemmin, mitä tietoja ja kenel-
le yhtiön tulee vuokralaisdemokratiasäännön mukaisesti antaa.

Yhtiön toimivaltaisia edustajia yhteishallinnon paikallisista pelisäännöis-
tä päätettäessä ovat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja.

2.3 Tietojen saanti, jäljennökset sekä tietojen säilytys ja palautus

Yhtiön tilintarkastajalla ja asukkaiden yhteisellä talouden ja hallinnon
valvojalla on yhtiön edustajan kanssa sovittavalla tavalla oikeus yhtiön
kaikkien tietojen saantiin. Yksittäisen vuokranmääritysyksikön valvojalla
oikeudet koskevat omaa vuokranmääritysyksikköä koskevia tietoja.

Yhteishallinnon tehtävissä toimiville luovutetaan tarvittavat tiedot käy-
tettäviksi kunkin henkilön tai toimielimen tehtävän hoitamista varten.
Yhtiöiden tietoja ei luovuteta eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.
Yhtiön tietojen kopiointi tai edelleen luovutus (yksityisesti taijulkisesti),
josta ei ole mainittu tässä menettelyohjeessa, edellyttää yhtiön toimi-
tusjohtajan tai hänen määräämänsä yhtiön muun edustajan etukäteis-
hyväksynnän.
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Kun henkilö tai toimielin ei enää tee yhteishallintotehtäviä tai ei enää
tarvitse niiden hoitoa varten annettuja tietoja, asiakirjat palautetaan yh'
tiölle, ellei erikseen muuta sovita.

2.6 Asiakiriamallit

Kinteistöyhfö ylläpitää asiakirjamalleja keskeisistä asukkaiden, talo- ja

vuokralaistoim iku n nan sekä vuokralaisneuvottelu ku nnan kokouskut-
suista ja pöytäkirjoista sekä yhtiön ja vuokranmääritysyksikön talouden
ja hallinnon valvojan kertomuksesta.

2.1 0 Pyydettyien tietoien toimitusaiat

Talotoim iku nnalle (tai vai htoehtoisesti luottamushenkilölle) ja
vuokralaistoim iku nnalle varataan ai kaa pyydettyjen esitysten, lausu nto-
jen ym. antamiseen vähintään 2 viikkoa (suosifus: yhteisesti sovittu
yhteishallinnon vuosiaikataulu antaa mahdollisuuden ennakoida koko-
usaikojen sopimisessa).

Vuokralaisneuvottelu ku nnal le varataan aikaa vastaaviin tarkoitu ksii n

vähintään 4 viikkoa.

Yhtiön edustajan on toimiteftava kohtuul/lsessa aiassa pyydetyt tietojär-
y'esfe/mrssä valmiina olevat tiedot (noudettaessa 3 arkipäivää ja posti-
tettaessa 5 arkipäivää).

Asukkaiden edustajien on toimitettava kohtuullisessa afassa yhtiön pyy-
tämät tiedot.

2.11 T ehtävistä eroaminen ja erottaminen

Eron tehtävästä myöntää tai tehtävästä erottaa se, joka on tehnyt va-
I in nan tehtävään (esimerkki : talotoim iku n nan pu heenjohtajal le ja jäse-
nelle myöntää eron asukkaiden kokous).

Erosta ilmoitetaan vapaamuotoisesti kirjallisesti seuraavasti:

hallituksen jäsen tai varajäsen hallitukselle
vu okra I a i sn e uvotte I u ku n n an j ä se n tai varaj ä se n n e u votte I u ku n n al I e
vuokralaistoi m iku nnan jäsen tai varajäsen vuokralaistoi m iku n nalle
talotoimikunnan jäsen tai varajäsen talotoimikunnalle
luottamushenkilö alueyhtiöön
ki i nte i stöyhtiö n ta I o u d e n j a h a I I i n n on va lvoj a vu o kra I a i sn e u votte I u -
kunnalle
alueyhtiön talouden ja hallinnon valvoja vuokralaistoimikunnalle
vuokran määritysyksikön talouden ja hal I in non valvoja talotoim iku n-
nalle tai luottamushenkilölle
kiinteistöyhtiön työmaatoimiku n nan jäsen vuokralai sneuvottelukun-
nalle
al u eyhtiön työmaatoim iku nnan jäsen vuokralaistoi m iku nnalle
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asu kkaiden ed ustaja vuokranmääritysyksikön talojen peruskorjau k-
sessa talotoimikunnalle.

Tehtävästä eroava allekirjoittaa eroilmoituksensa. Jos asu kas muuttaa
pois kiinteistöyhtiöstä, hän menettää samalla toim ivaltansa toim iel im is-
sä asukkaiden edustajana ilman eroilmoitustakin.

Talotoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenen erottamisesta on säädetty
laissa, ks. ao. sääntökohtaiset erityisohjeet. Muissa toimielimissä erot-
tamispäätöksissä edellytetään, että päätöstä kannattaa yli puolet toi-
m ielimen kaikista jäsenistä tai puheenjohtajan kannattaessa päätöstä
vähintään puolet.

2.l2Yhteishallinnon yhteinen tehtäväkokonaisuus- ja aikataulusuunnittelu

Jotta lausuntojen, esitysten ym. valmisteluun ja käsittelyyn sekä niitä
koskevaan päätöksentekoon jää riittävästi aikaa ja kokousten järjestä-
miseen voisi varautua ennakolta, on suositeltavaa, että yhtiöt jaasuk-
kaat valmistelevat yhteistyössä yhteishallinnon ohjeelliset vuosiaikatau-
lut. Lisäksi suositellaan, että tehtäväkokonaisuuksien, esim. vuosikor-
jausohjelman tai vuokrien tasoittam isen su u n nitel man, eri käsittelyvai-
heet sijoitetaan vuosiaikatauluun toimivalla tavalla siten, että järjestelyn
tuloksena asukkaille jää aito mahdollisuus osallistua valmisteluun ja
tehdä esityksiä.

2.1 3 Kokousten järiestäminen ja kokousasiakirjojen säilyttäminen

Effeitässä menettelyohjeessa ole muuta mainittu tai alueyhfön kanssa
m u uta sovittu, talotoim iku nnat ja vuokralaistoim iku nnat järjestävät ko-
kou ksensa ja huolehtivat kokousasiakirjojensa säilyftäm isestä itsenäi-
sesti.

Ki i nte i stöyhfö ja vuokra I a isneuvottelu ku nta sopivat keskenään ko kou k-
siin liittyvistä käytännön järjestelyistä.

2.14 Sopiminen yhtiön edustajan osallistumisesta kokouksiin

Yhtiön ed ustajan osall istum isesta kokou ksiin sovitaan hyvissä ajoin
(vähintään 2 viikkoa) etukäteen.

2.15 Kokouspalkkiot

Toim iel inten pu heenjohtajille toim itetaan tiedot kulloi n kin voimassa ole-
vista toimielinten kokouspalkkioista.

Palkkiot maksava yhtiö päättää palkkioiden maksamisen ajankohdat.
Kokouspal kkiot maksetaan pöytäkirjoi h in merkittyjen tai n ii hi n li iteftyjen
läsnäolijaluetteloiden peru steella.
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Varajäsenelle maksetaan kokouspalkkio vain, jos hän osallistuu koko-

ukseen poissa olevan varsinaisen jäsenen tilalla'

Toimielimen kokoukseen osallistuvalle henkilölle, joka ei ole toimieli-
men jäsen, ei makseta palkkiota, ellei hän osallistu kokoukseen toimie-
li men kutsu mana asiantu ntijana. Kutsuttavalle asiantu ntijalle maksetta-
vasta palkkiosta sovitaan yhtiön edustajan kanssa etukäteen ennen
kuin asiasta sovitaan kyseisen asiantuntijan kanssa.

2. 1 8 Läsnäolo- ja pu heoi keuden toteam i nen järiestäytymiskokouksissa

Osal I istu m iso i keu s jä rjestäytym iskoko u ksissa todetaa n to i m iel i mestä
ri i ppuen ao. valintakokou ksen pöytäkirjan tai pöytäkirjanotteen (oikeak-
si todistettu) tai vaihtoehtoisesti yhtiön laatiman valintaluettelon perus-
teella.

Henkilöiden on tarvittaessa varauduttava todistamaan läsnäolo- ja pu-

heoikeutensa ao. val intakokou ksen pöytäkirjalla tai oikeaksi tod istetulla
pöytäkirjanotteella sekä henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella.

2.1 9 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Vuokralaisdemokratian erimielisyystilanteet asu kkaiden välisissä kysy-
myksissä ratkaistaan paikallisin neuvotteluin asukkaiden kesken. Mikäli
asiaan ei liity ristiriitaa voimassa olevien lakien kanssa, asioille ei ole

/em pää val itusastetta ja tilan ne ratkeaa vuokralaisdemokratiasääntöön
perustuvan päätösvallan perusteella.

Erim iel isyydet asu kkaiden ja yhtiön yhteistoim in nassa ratkaistaan yhti-
ön toimitusjohtajan kanssa neuvotellen ja viime kädessä yhtiön halli-
tuksessa. Mikäli asiaan ei liity ristiriitaa voimassa olevien lakien kanssa,
asioille ei ole ylempää valitusastetta.

La i I I isu u skysymyksist ä y hti ö pyytää tarvittaess a h a I I i ntokeskuksen o i-

keuspalvelujen lausu nnon. Lausu ntoa pyydettäessä lausu ntopyyn nön
mu kana esitetään asianosaisten kannanotot. Oikeuspalvelujen lausun-
to toimii tällöin asian ratkaisuperusteena.

3. VUOKRALAISDEMOKRATIASTIT NöN SAANTöTONTNSET E RIWISOHJ E ET

Varsinainen vuokralaisdemokratiasääntö teksti on seuraavassa kirjoi-
tettu vahvennetulla tekstillä. Tarkentavat menettelyohjeet on kirjoitettu
normaalilla tekstillä.

2S
Soveltamisala

Tätä sääntöä noudatetaan Helsingin kaupungin omistamien
valtion lainoittamien vuokratalojen ja vuoden 2002 alun jälkeen
ra hoitettuje n ja ra ke n nettuje n korkotu kivuokra-as u ntoje n



4S
Tehtävät
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hallinnossa ja soveltuvin osin kaupungin omistamissa muissa
kuin edellä mainituissa korkotukivuokra-asunnoissa, ellei asuk-
kaiden kokouksessa yhteishallintolain mukaisesti muuta päätetä.

Lisäksi tätä sääntöä nou d atetaan ki i nteistöyhtiön om i sta m i en
alueellisten isännöinti- ja huoltoyhtiöiden hallinnossa.

rässä säännössä käytetään jatkossa kiinteistöt omistavasta yhti-
östä nimitystä kiinteistöyhtiö ja alueellisista isännöinti- ja huotto-
yhti öi stä n i m itystä a lueyhti ö.

- Kun asukkaiden kokous on päättänyt säännön noudattamisesta, ei
päätöstä tämän jälkeen tarvitse vuosittain eikä toimikausittain uusia,
ellei asukkaiden kokouksessa yhteishallintolain mukaisesti muuta
päätetä.

- Ks. lisäksi ll luku 5 $

Vuokranmääritystä varten muodostetun vuokranmääritysyksikön
talon tai talojen asukkaat ja muut huoneistojen haltijat käyttävät
yhteishallintolain ja tämän säännön mukaista päätösvaltaansa
asu kkaiden kokouksessa.

Asukkaiden kokous

1 valitsee talotoimikunnan ja sen puheenjohtajan tai
vaihtoehtoisesti luottamushenkilön ja tälle
varahenkilön

- Suositus: Ensisijaisesti, mikäli mahdollista, pyritään aina valitse-
maan talotoimikunta. Luottamushenkilö valitaan, mikäli talotoimikun-
taa ei voida valita.

- Jäsenten tai varajäsenten eronpyyntö ei edellytä välitöntä asukkai-
den kokouksen koolle kutsumista, mikäli talotoimikunta on edelleen
toim i ntakykyinen. Viimeistään vuosittaisessa asu kkaiden kokou k-
sessa on tällöin täydennettävä talotoimikuntaa taitodettava, ettei
tehtäviin ole riittävästi henkilöitä ja valittava luottamushenkilö ja tälle
varahenkilö.

- Talotoimikunnan puheenjohtajan tai luottamushenkilön ero edellyt-
tää asukkaiden kokouksen koolle kutsumista valitsemaan uusitalo-
toim iku n nan pu heenjohtaja tai luottam u shenkilö. Varapu heenjohtaja
johtaa puheenjohtajan eron jälkeen niitä talotoimikunnan kokouksia,
jotka on välttämätöntä pitää ennen asukkaiden kokousta

2 tekee vuokralaistoimikunnalle esityksen yhtiön vaali-
kelpoisrsta asukkaista ehdokkaiksi kii nteistöyhtiön
h a I I itu kse n j a työm a atoi m i k u n n a n asukasläs en i k s i j a
varajäseniksi
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Yhtiön vaalikelpoinen asukas voi asua missä tahansa yhtiön vuok-
ran määritysyksikössä.
Asukkaiden kokouksen ei tarvitse nimetessään ehdokkaita yhtiön

hallituksen jäseniksi ottaa huomioon ehdokkaiden sukupuolta, mutta
on suositeltavaa, että se ehdottaa tehtäviin kumpaakin sukupuolta
olevia ehdokkaita.
Mikäli ehdokkaita tehtäviin nimetään enemmän kuin tehtäviä on,
asukkaiden kokous voi päättää ehdokkaiden keskinäisestä järjes-
tyksestä ja merkitä sen pöytäkirjaan (yleisin käytäntö on, että eh-
dokkaita nimetään tehtäviä vastaava määrä ja valinnat tehdään tar-
vittaessa vaalilla).
Ehdokkaiksi suostuneet ilmoittavat, ovatko he käytettävissä varsi-
naisen jäsenen ja varajäsenen tehtävään vai vain jompaankum-
paan. Ehdokkaan ilmoitus merkitään pöytäkirjaan.
Hallituksen asukasjäsen ja varajäsen -ehdokkaiden nimeämisessä
on otettava huomioon osakeyhtiölaissa mainitut kelpoisuusvaati-
mukset (vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen
jäsenenä). Näitä seikkoja ei tarvitse selvittää, ellei siihen ilmene eri-
tyistä aihetta. Tarvittaessa kelpoisuus osoitetaan viranomaisen an-
tamalla todistuksella.

tekee v u okral aisto i m i ku n n a I I e es ityk se n yhti ö n
v a al i kel polsista as u kka i sta e h d okkai ks i
al ueyhtiön h allituksen i a työm aatoi m i ku n na n
asukasjäs e n i ks i i a va rai ä se n i ks i

Meneftelyohjeet kuten edel/isess ä kohdassa.

tekee vuokralaistoimikunnalle esityksen yhteiseksi
valvojaksi seuraamaan ia tarkastamaan
kiinteistöyhtiön talouden ia hallinnon hoitoa

Mikäli ehdokkaita nimetään enemmän kuin yksi, asukkaiden kokous
voi päättää ehdokkaiden järjestyksestä ja merkitä sen pöytäkirjaan
(yleisin käytäntö on, että nimetään yksi ehdokas ja valinta tehdään
tarvittaessa vaalilla).
Yhtiön talouden ja hallinnon valvojan kelpoisuudesta ei ole säädetty
laissa, mutta on suositeltavaa, että valvojalla on tehtävään soveltu-
va koulutus- jaltai kokemustausta.
Yhtiön hallituksen jäsen tai varajäsen tai yhtiön työmaatoimikunnan
jäsen ei voi toimia yhtiön talouden ja hallinnon valvojana.
Ehdokas valvojaksi nimetään yleisimmin yhtiön asukkaiden joukos-
ta. Ehdokas voi tällöin asua missä tahansa yhtiön vuokranmääri-
tysyksikössä.

tekee v u okral ai stoi m i ku n n a I I e es ity kse n
yhteiseksi valvoj aksi seu raam aan i a tarkastam aa n
alueyhtiön talouden ja hallinnon hoitoa.

Menettelyohjeet kuten edel/tsess ä kohdassa.



5S
Koolle kutsuminen
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Lisäksi asukkaiden kokouksella on mahdollisuus, mikäli kokous ei
katso riittäväksi yhteistä valvojaa, valita valvoja seuraamaan ja
tarkastamaan vuokranmääritysyksikön talouden ja hallinnon hoi-
toa.

Asukkaiden kokouksen kutsuu koolle ensimmäisen kerran omista-
jan edustaja. Tämän jälkeen asukkaiden kokouksen kutsuu koolle
talotoimikunta tai luottamushenkilö, ja ellei näitä ole valittu tai
m u usta vastaavasta syystä, o m i staj a n ed u staj a.

- Vuokralaisdemokratiasäännön noudattam isesta päättävän asukkai-
den kokouksen kokouskutsun mukana jaetaan vuokralaisdemokra-
tiasääntö jokaiseen huoneistoon.

- Asukkaiden kokouksen mallikutsu julkaistaan vuosittain
Hima-lehdessä jal tai talotoimikunnan puheenjohtaja tai tämän il-
moittama muu henkilö saa sen pyytämällä alueyhtiöstä.

- Kokouskutsujen laadinnan, kopioinnin ja jakelun järjestää koolle
kutsuja.

Asukkaiden kokous on kutsuttava koolle vähintään kerran kalen-
terivuodessa.

Asukkaiden kokous on kutsuttava koolle myös, mikäli vähintään
yksi kymmenesosa äänioikeutetuista ilmoittamaansa asiaa varten
sitä vaatii.

- Vaatimus toimitetaan alueyhtiölle,joka toimittaa sen tarvittaessa
eteen päin talotoim iku nnan pu heenjohtajalle.

Kutsu asukkaiden kokoukseen on toimitettava jokaiseen huoneis-
toon jaettaval la ja talon i lmoitustau I u i I le asetettavalla i lmoituksel la
vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava koko-
uksessa käsiteltävät asiat sekä kokouksen aika ja paikka.

- Asukkaiden kokousten suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota siihen, että kokouksissa käsitellään vähintään vuokralaisde-
mokratiasäännön mukaan asukkaiden kokouksen käsiteltäviksi
vuosittain ja kahden vuoden välein tarkoitetut asiat.

- Vuosittaisen asukkaiden kokouksen asialistalle on suositeltavaa ot-
taa talon suojeluhenkilöstön täydentäminen tai muiden vastaavien
valintojen tekeminen, mikäli tällaisia tarpeita on.

- Asukkaiden kokousta koolle kutsuttaessa kutsu on toimitettava
jokaisen asuinhuoneiston lisäksi jokaiseen liike- ja toimistohuoneis-
toon.
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qs
Aänioikeus ja vaalikelpoisuus

7S
Päätöksenteko

Aän ioikeutettuja ia vaalikel pois ia ovat kaikki talossa vakinaisesti
asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Aänioikeutettuia ovat myös
liike- tai toimistotilojen välittömät halt'rjat siten, että heillä on kul'
lakin huoneistoa kohden yksi ääni.

- Talotoimikunnan puheenjohtaja tai vaihtoehtoisesti luottamushenki-
lö saa alueyhtiösfä kokousta varten vaaliluettelon, joka on palautet-
tava alueyhtiöön väpymättä, kun sitä ei enää tarkoitusta varten tarvi-
ta.

- Asukkaiden kokousta varten toimitettua vaaliluetteloa ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin eikä siitä tai sen osista saa ottaa jäljennöksiä.

- Kokouksen läsnäolijat todetaan kokouksen asialistan ao. kohdassa
ja äänioikeutetut läsnäolijat merkitään vaaliluetteloon.

Aänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.
Samaan toimielimeen ei saa valita useampia kuin yksi henkilö sa'
masta huoneistosta.

- Soluasunto muodostaa yhden huoneiston.

Asukkaiden kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, mitä
enemmistö kokouksessa annetuista äänistä on kannattanut, iollei
asukkaiden kokous ole päättänyt, että ionkin asian osalta päätös
on tehtävä yksimielisesti, määräenemmistöllä tai kaikkien äänioi-
keutettujen kannattaessa sitä taikka että vaali on toimitettava tiet-
tyä vaalitapaa noudattaen. Vaali voidaan päättä,ä toimittaa myös
erillisessä äänestystilaisuudessa tai postitse. Aänten mennessä
tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muulloin se mielipide, jota
pu heenjohtaja ilmoittaa kan nattavansa.

- Asiat, joista halutaan asukkaiden kokouksen päätös, on esitettävä
asukkaiden kokouksen kutsussa.

- Asukkaiden kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat
puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi asukkaiden kokouksen valitsemat
pöytä ki rja ntarkastajat (s u os itus : 2 pöytä ki rja nta rkastajaa ).

- Pöytäkirjaan merkitään kokouksessa läsnä olleiden äänioikeutettu-
jen lukumäärä sekä tieto siitä, että lista läsnä olleista äänioikeute-
tuista säilytetään alueyhtiössä. Muut kokouksessa läsnä olevat kir-
jataan suoraan kokouksen pöytäkirjaan.

- Kokouksen koolle kutsuja asettaa pöytäkirjan nähtäville kahden vii-
kon kuluessa kokouksesta talon ilmoitustauluille tai saattaa sen
muuten asukkaiden tietoon sekä toimittaa alueyhtiöön yhden kappa-
leen sekä vaaliluettelon, johon on merkitty kokouksessa läsnä olleet
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ää n io i keutetut. Pöytä kirja n yhteydessä to i m iteta an a I u eyhti öö n
myös tehtäviin valittujen tai ehdolle asetettujen henkilöiden kirjalliset
suostumukset, elleivät ko. henkilöt ole itse olleet läsnä kokoukses-
sa.

- Päätökset tulevat voimaan, kun hyväksytty pöytäkirja on asetettu
nähtäville. | | moitustaulu il le nähtäviksi asetetut pöytäkirjat pidetään
nähtävillä vähintään kaksi viikkoa.

- Alueyhfö säilyttää kokouksen pitovuoden ja sitä ensiksi seuraavan
kalenterivuoden loppuun asti pöytäkirjan yhteydessä kokouksen
vaaliluettelon, johon läsnä olleet on merkitty. Vaaliluetteloa taijäl-
jennöksiä siitä tai sen osista ei luovuteta alueyhtiön ulkopuolelle.

- Yksittäiset vuokralaiset saavat pyytäessä än alueyhtiöstä asukkal
den kokouksen pöytäkirjan maksamalla siitä yhtiön hallituksen kul-
loinkin päättämän korvauksen.

- Alueyhfö ilmoittaa tehtävään valitulle tehdystä valinnasta, mikäli
henkilö ei ole ollut läsnä kokouksessa, jossa valinta on tehty.

Suositus: Asukkaiden kokouksissa ei käytetä yhteistä aikaa sellaisten
yksittäisten asioiden käsittelyyn, jotka eivät koske läsnä olevia laajem-
min ja joiden hoitaminen on toimivinta suoraan asianomaisten kesken
(esimerkkejä : yksittäiset vika ilmoitu kset ohjataan tekemään suoraan
yhtiölle, yksittäisiä häirityiksi tulleita asukkaita ohjataan hoitamaan asi-
aansa yhtiön kanssa, asukkaiden väliset mahdolliset riitaisuudet ohja-
taan sopimaan asianomaisten kesken muualla).

Eritvismaininta: Postitse suoritettava vaalitoim itus edellyttää, että en-
nen sitä asukkaiden kokous päättää postiäänestysmenettelyn käyttä-
misestä sekä ehdokasasettelumenettelystä ym. tarvittavista käytännön
järjestelyistä.

III LUKU
Talotoimikunta

- Talotoimikunta toimii yhteishallintolain 7 $:n tarkoittamana asukas-
toimikuntana

8S
Kokoonpano ja toimikausi

Talotoimikunnassa on puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen jäsentä
sekä kaksi varajäsentä. Toimikunta valitsee keskuudestaan vara-
puheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunnan toimikausi on kaksi ka-
lenterivuotta.

- Pääsääntö: kaikkien talotoimikuntien toimikausi on samanpituinen.
- Poikkeus: kesken yleistä 2-vuotiskautta valitun talotoimikunnan

(esim. uudet kohteet) toimikauden pituus sovitetaan yhteen muiden
talotoimikuntien jäljellä olevan toimikauden pituuden kanssa.

- Yksittäisestä tehtävästä on mahdollisuus pyytää eroa kesken toimi-
kauden.
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Tehtävät
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Toimikunnan jäsen, joka muuttaa pois vuokranmääritysyksikköön
kuutuvan talon asunnosta, menettää samalla iäsenyytensä toimi'
kunnassa. Tämän tai toimikunnan toiminnasta muuten pysyvästi
estyneen jäsenen tilalle tulee iäliellä olevaksi toimikaudeksi vuo'
rossa ensimmäinen varaiäsen.

- Vuorossa ensimmäinen varajäsen on asukkaiden kokouksessa eni-
ten ääniä saanut varajäsen. Saman äänimäärän saaneiden osalta
järjestys ratkaistaan tarvittaessa arvalla.

- Jos talotoimikunnan jäsen muuttaa alueyhtiön sisällä toiseen vuok-
ranmääritysyksikköön, hän säilyttää edelleen kelpoisu utensa toim ia
niissä yhtiötason luottamustehtävissä, joihin hänet on valittu'

Toimikunta tai sen jäsen voidaan erottaa kesken toimikauden
asukkaiden kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut vähintään
puolet ään ioikeutetuista.

- Kannattajien vaadittu lukumäärä lasketaan talon (vuokranmääri-
tysyksikön) kaikkien ään ioikeutettujen lu ku määrän perusteella. Pää-
töksen syntyminen edellyttää, että päätöksen kannattajat ovat läsnä
asukkaiden kokouksessa, koska asukkaiden kokouksessa ei voi
käyttää äänioikeutta asiamiehen välityksellä.

- Talotoimikunnan puheenjohtajakin on talotoimikunnan jäsen.

- Talotoimikunnalle toimitetaan tiedot aina talotoimikunnan puheen-
johtajan kautta, joka ottaa jäsenille talotoimikunnan tehtävien suorit-
tamista varten tarvittavat kopiot.

Talotoimi ku nnan tai vai htoehtoisesti luottamushenki lön tehtävänä
on vuokranmääritysyksikkönsä osalta

1 osallistua valmisteluun, neuvotella ia antaa lausunto
vuokranmääritysyksikköön kuuluvien taloien vuokran
tasoituksen suunnitelmasta, talousarvioesityksestä
sekä vuokranmäärityses ityksestä

- Tehtäväkokonaisuus- ia aikataulusuunnitteluohie: ks. 2.12
- Talotoimikunnalle toimitetaan lausunnon antamista varten alueyhti-

ön ja vuokranmääritysyksikön vuokran tasoituksen suunnitelma (lu-
ettelo tasoitettavista kustannuksista, kuvaus / selvitys tasoittamispe-
riaatteista ja tasauslaskelma), koko alueyhtiön ia vuokranmääri-
tysyksikön talousarvioesitys til iryhm ittäin sekä vuokran määritysyksi-
kön tasattu vuokralaskelma.

- Talotoimikunnalle luovutetaan pyynnöstä vuokranmääritysyksikön
talousarvioesitys tileittäin.
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- Talotoimikunnalle toimitetaan tiedoksi alueyhtiön hallituksen hyväk-.
symä alueyhtiönja vuokranmääritysyksikön vuokran tasoituksen
su u nn itelma, koko al u eyhtiön ja vuokranmääritysyksi kön talousarvio
tiliryh m ittäin sekä vuokran määritysyksi kö n tasattu vuokralaskel ma.- Talotoimikunnalle luovutetaan pyynnöstä alueyhfön hallituksen hy-
väksymä vuokranmääritysyksikön talou sarvio tileittäin.

- Talotoimikunnalle luovutetaan pyynnöstä tai alueyhtiön pysyväis-
päätöksellä yhtiön til inpäätöksen ju lki nen osa ja tili ntarkastuskerto-
m us, vuokran määritysyksikön talou sarviovertailu til iryh m ittäin (tai ta-
lotoim iku n nan pyyn nöstä tileittäi n ) sekä vuokran määritysyksikön
hoitorahoituslaskelma ja kulutustiedot.

- Tilinpäätöstiedot eivät ole virallisia ennen kutn alueyhfön yhtiöko-
kous on vahvistanut ne.

2 tehdä esityksiä ja neuvotella vuosittain talousarvioon
s isällytettävistä korjaustoimen piteistä

- Tehtäväkokonaisuus- ia aikataulusuunnitteluohie: ks. 2.12
- Talotoimikunnalta pyydetään vuosittain esitykset talousarvioon si-

sällytettävistä korjaustoimenpiteistä.

Seu raavassa tarkoitetaan tasausryh mään ku uluvien kaikkien vuokran-
määritysyksikköjen tietoja, jos yhtiö tasaa korjauskustannuksia ja
muussa tapauksessa ainoastaan talotoimikunnan oman vuokranmääri-
tysyksikön tietoja:

- Talotoimikunnalle toimitetaan talousarvioesityksen yhteydessä lau-
sunnon antamista varten selvitys talousarvioesitykseen sisällytetyis-
tä korjaustoimen piteistä (remonttin im ikkeet ja kustan nusarviot).

- Talotoimikunnalle toimitetaan yhteenveto hallituksen hyväksymään
talousarvioon sisällytetyistä korjaustoimenpiteistä (remonttinim ik-
keet ja kustannusarviot).

3 osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa lausunto
pitkänajan koriaussuu n n itelm ista

- Tehtäväkokonaisuus- ia aikataulusuunnitteluohie: ks. 2.12
- Yhtiön tulee toimittaa talotoimikunnalle tieto siitä, miltä osin pit-

kä n aj a n korj a u ssu u n n ite I m aa n ku u I uvat korj a u s ku I ut ovat ta sattavi a
j a m i ltä o s i n korj a u sku sta n n u kset ovat v u okra n m äärity syks i kkökoh -
taisia.

- Talotoimikunnalle toimitetaan vuosittain pyyntö tehdä esityksiä pit-
känajan korjaussuunnitelmaan.

- Talotoimikunnalle toimitetaan lausunnon antamista varten vuosittain
ehdotus a I u eyhtiön pitkänajan korjaussuunn itel masta.

- Talotoimikunnalle toimitetaan yhtiön hallituksen hyväksymä pit-
känajan korjaussuunnitelma.

4 osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa lausunto
pitkänajan rahoitussuunnitelmista
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Tehtäväkokonaisuus- ia aikataulusu u nn itteluoh ie : ks. 2.12
Menettelyohjeet ovat vastaavat kuin pitkän aikavälin korjaussuunni-
telmissa.

tehdä esityksiä, neuvotella ia antaa lausunto huolto
sopimuksen sisällöstä, hoitoiäriestelmästä sekä
isännöinnin ia huoltotehtävien iäriestämisestä

Talotoim iku n nan pu heenjohtajalla tai talotoim iku n nan nimeämäl lä
muulla talotoimikunnan jäsenellä on oikeus alueyhtiön edustajan
kanssa sovittavalla tavalla perehtyä käytöstä, huollosta ja hoidosta
laad ittu i hin tavoitemäärityksiin, aikataulu ih in, tehtäväluetteloih i n,

tehtäväkuvau ksiin ja vastu u njakotau lu koih in.

valvoa asukkaiden ia muiden huoneistoien haltiioiden
yhteiseen lukuun hoito-, huolto' ia
koriaustoimen piteiden suorittamista

Talotoim iku n nalla tai talotoim iku nnan n i meämällä talotoi m iku n nan
jäsenellä on oikeus alueyhtiön edustajan kanssa sovittavalla tavalla
perehtyä hoito-, huolto- ja korjaustoimenpiteitä koskeviin sopimu k-
siin.
Talotoim iku n nan edustajil la ei ole työnjohto-oikeutta yhtiön työnteki-
jöihin tai sen käyttämiin yhteistyökumppaneihin nähden.
Huoneenvuokralaissa on säädetty, että vuokranantajalla on oikeus
päästä asuntoon huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten.
Huoneenvuokralain mukaan asukkaalla ei ole velvollisuutta päästää
muita kuin korjaustöitä suorittavia tai työtä tarkastavaa vuokrananta-
jan edustajaa asuntoon. Talotoimikunnan tai sen edustajan osallis-
tu m inen asutu n asu inhuoneiston tarkastu kseen edellyttää ennak-
koilmoitusta. Toimenpiteiden suorittamisen valvominen lain ja vuok-
ralaisdemokratiasäännön mu kaisella tavalla ei edellytä talotoim i-
kunnan tai sen edustajan paikalla oloa asuinhuoneistossa. Yhtiö
päättää asu i nhuoneistoissa tehtävien töiden valvontamenettelystä
ja tarkastu kseen osallistuvista.

nimetä asukkaiden edustaia vuokranmääritysyksikön
talojen peruskorjauksen suunnittelu-, työmaa- ja
vastaavaan toim iku ntaan

Ks. suunnittelu-, työmaa- ja vastaavia kokouksia sekä asukkaiden
edustajia niissä koskevat erityisohjeet 4.5.

a n ta a I a u s u nto ki i ntei stöy hti ö n i ä ri e sty s s ä ä ntöi e n
sisällösfä v uokralaistoi m i ku n n alle

V u o kral a i sto i m i ku nta pyytä ä ta I oto i m i ku n n alta I a u s u n n o n o m a a I a u -
suntoaan varten.
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Talotoimikunta voi perustelluista syistä päättää yhteistä järjestys-
sääntöä täydentävistä talokohtaisista (vuokranmääritysyksikkökoh-
taisista) asumisohjeista, jotka eivät ole ristiriitaisia yhtiön järjestys-
säännön kanssa. Valmistelu tehdään yhteistyössä atueyhfön kans-
sa ja päätökset saatetaan voimaan alueyhfiön tiedotteella.

edistää asumiseen I i ittyvien erim ielisyyks ien
ratkaisemista ja tarvittaessa toimia sovittelijana
häiriötapauksissa

Talotoimikunta edistää asukkaiden yhteishenkeä sekä yhteistyötä ja
näin toim imalla ennalta eh käisee ristiriitatilanteiden syntym istä.
Talotoim iku nta pyrkii tasapuolisu uteen kai kkia asu kkaita kohtaan.
Talotoim iku nnan osall istu m inen asioiden hoitoon edellyttää yhteis-
työtä yhtiön edustajan kanssa sekä erityistä yhdessä tehtävää tar-
veharkintaa.

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

- Tässä kohdassa tarkoitetaan yhtiön määräysvallassa olevia yksit-
täisen talon (vuokranmääritysyksikön ) asu kkaiden sopim usperustei-
seen tai asu kkaiden yhteiskäyttöön osoitettuja autopaikkoja, sau no-
ja, pesutupia ja vastaavia tiloja.

- Yhtiö päättää tilojen käyttötarkoituksesta asukkaita kuullen ja luo-
vuttaa tilat käyttäjille.

- Yhtiö päättää asukkaita kuullen tilojen ym. hinnoittelusta talousarvi-
on yhteydessä.

- Talotoimikunta voi tehdä esityksiä käyttötarkoituksen muutoksista ja
hinnoittelusta.

- Yhteiskäyttöjärjestelyt sopeutetaan sopimusperusteiseen käyttöön
( Esimerkki : yhteissau navuoroja voidaan osoittaa sopim usperustei-
set saunavuorot huomioon ottaen).

- Esimerkkejä talotoimikuntien päätettävistä vuokraus- ja jakamispe-
riaatteista : ja ko i I m oittautu m isjärjestyksessä, ja ko i I mo ittautu nei I le
arvonnan perusteella, autopaikkoja vuokrataan ainakin yksi per ta-
lous ja taloudelle vuokrattu toinen autopaikka voidaan edellinen
huomioon ottaen tarvittaessa irtisanoa, saunavuoroja varataan talo-
utta kohti yksi tunnin pituinen saunavuoro viikossa, miehille ja naisil-
le järjestetään lenkkisau navuorot kerran viikossa jne. Periaatepää-
tökset valmistellaan yhteistyössä yhtiön kanssa ja ne tulevat voi-
maan yhtiön laatimalla tiedotteella.

- Asukasluettelot ja autopaikkalistat ym. ovat henkilörekistereitä. Ta-
fouden ja hallinnon valvoja voi tutustua rekistereihin alueyhfössä.
Niistä ei anneta tietoja muille. Valvoja antaa talotoimikunnille näiden
pyytämän tiedon päätettyjen periaatteiden noudattamisesta tai nii-
den noudattamatta jättämisestä ilmoittamatta yksityisiä henkilöitä tai
talou ksia koskevia hen kilörekisteritietoja.
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11 päättää yhteisten askartelu' ia kerhohuoneiden ja
vastaavien tiloien käytöstä sekä talkoiden ia muiden
vastaavie n yhte iste n ti lais u u ks ien iäriestäm isestä

Tässä kohdassa tarkoitetaan yhtiön määräysvallassa olevien yksit-
täisen talon (vuokran määritysyksikön ) asu kkaiden yhteisten askar-
telu- ja kerhohuoneiden ja vastaavien tilojen käyttöä sekä talkoiden
ja muiden vastaavien yhteisten tilaisuuksien järjestämistä.
Yhtiö päättää tilojen käyttötarkoitu ksesta sekä käyttötarkoitu ksen
muutoksista asukkaita kuulleen ja luovuttaa tilat käyttäjille.
Talotoimikunta voi tehdä esityksiä tilojen käyttötarkoituksen muu-
toksista.
Talotoimikunta päättää sen käyttöön osoitettujen asukkaiden yhteis-
ti loje n käyttöperiaatteista, I aati i järjestyssään nöt, päättää ava i nten-
h al I i ntam enettelystä ja vastu u he n kilöjärjestelyi stä sekä tiedottaa
näistä päätöksistään asukkaille.
Suunnitteluohie: Käyttöperiaatteet (esimerkiksi tilojen käyttö perhe-
juhliin ym.) suunnitellaan siten, että tilat ovat tehokkaassa ja asuk-
kaita tasapuolisesti kohtelevassa käytössä.
Suunnitteluohie: Tilojen käyttö lasten ja nuorten osalta suunnitellaan
siten, että alaikäisten toiminta tapahtuu aikuisen vastuuhenkilön
valvonnassa.
Avainten hall inta perustu u aina kirjal I iseen allekirjoitettu u n asiakir-
jaan.
Talotoimikunta ei voi toimia tilojen vuokranantajana.
Talkoojärjestelyistä sovitaan hyvissä ajoin (pääsääntöisesti vähin-
tään noin 1 kk) etukäteen alueyhtiön edustajan kanssa.
Mu iden yhteisten tilaisuuksien järjestämistä koskevista suunnitel-
mista ilmoitetaan ja niistä sovitaan hyvissä ajoin (pääsääntöisesti
vähintään noin 1 kk) etukäteen alueyhfön edustajan kanssa.
Yhtiö voi päättää talotoimikuntien käyttöön myönnettävistä toimin-
tamäärärahoista ja niitä koskevista varainhallinnan ja -käytön yleis-
ohjeista.
Talotoimikunta päättää sille myönnettyjen toimintamäärärahojen
käytöstä noudattaen yhtiön antamia ohjeita.

päättää toi m i ku n nan päätettäväks i s i i rretystä as i asta
tai toimeenpanna sen tehtäväksi annettu asia
edellyttäen, että talotoimikunta on valmis ottamaan
sen vastaan

12

13 tehdä esitys, neuvotella ja antaa lausunto muista
vuokran m ääritysyks i kköön ku u I uvia tal oia kos kevista
asioista.



30

13S
Tiedonsaantioikeus ja tiedottamisvelvollisuus

Talotoimikunnalla tai sen tehtäviä hoitavalla ja vuokranmääri-
tysyksikön talouden ja hallinnon valvojalla on oikeus saada ja
k i i ntei stöyhti ö I H sekä a I u eyhti ötlä ve lvol I is u us toi m ittaa tietoja
v u o kra n m ääritysyks i kö n taloutee n ja toi m i ntaan I i ittyvistä as i oista
yhteishallintolain 1 1 g:ssä edellytetyssä laajuudessa

- Tehtävien hoidon edellyttämät tiedot, ks. 12 g.

14S
Läsnäolo-oikeus ja asiantuntijat

Ki i ntei stöyhti ö n j a a I u ey hti ön toi m itusjohtaja tai hä ne n ed ustajan-
sa on erikseen sovittaessa läsnä talotoimikunnan kokouksessa.

Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Palkkioiden
maksaminen asiantuntijoille edellyttää alueyhtiön hallituksen
etu käte is hyväksyntää.

- Alueyhfön hallituksen hyväksynnän hankkimiselle varataan riittävä
aika, joka selvitetään alueyhtiön edustajalta.

15S
Pöytäkirja

Talotoimikunnan kokouksista on pidettävä pöytäkiriaa.

Suositus: Talotoimikunnan pöytäkirjaan ei kirjata asioita, joiden hoita-
minen on toimivampaa tai suositeltavampaa muulla tavalla (Esimerkke-
jä : vikaif moitu kset tehdään suoraan al u eyhtiölle, asum ishäiriötilanteet
käsitel lään suoraan al ueyhtiön kanssa ja pöytäkirjamerkinnöissä nou-
datetaan aina selkeitä ja asiallisia menettelyjä sekä hyviä tapoja)

Pöytäkirja on asetettava nähtäville kahden viikon kuluessa
kokouksesta talon ilmoitustauluille tai saatettava muuten
asukkaiden tietoon ja toimitettava tiedoksi alueyhtiölle.

16S
Kulut ja palkkiot

Alueyhtiö / Kiinteistöyhtiö maksaa erikseen sovittavalla tavalla ta-
lotoim i kun nan toim i n nasta ai heutuvat kohtu ullis i ksi katsottavat
kulut.

- Kulujen korvauskelpoisuus edellyttää, että korvauksen maksami-
sesta ja korvausperusteista on sovittu yhtiön kanssa etukäteen ja
että korvaus perustuu hyväksyttävään tositeaineistoon (esimerkki:
tavaran tai palveluntoimittajan alkuperäinen lasku, josta ilmenee
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maksun aihe sekä alkuperäinen maksutosite laskun maksamisesta
ovat hyväksyttäviä tositteita).

- Suositellaan, että toimikunta tekee toimintasuunnitelman määrära-
hojen käytöstä.

Yhtiö voi maksaa toimikunnan puheeniohtaialle ia iäsenille toimi'
kunnan kokouksista palkkion, joka on enintään puolet Helsingin
kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännössä määrätystä
ilman hal I in nollista ratkaisuvaltaa olevan toim iel imen palkkiosta.

- Talotoimikunnan puheenjohtajalle toimitetaan tieto palkkiollisten
kokousten vuotuisen lukumäärän rajoituksista.

IV LUKU
Vuokralaistoimikunta

17S
Kokoonpano ja toimikausi

Al ueyhtiön talotoimiku ntien yhteistyöel i menä toim i i vuokralais-
toimikunta.

Vuokralaistoimikunnassa on iäsenenä talotoimikunnan
puheenjohtaja tai luottam us hen kilö iokaisesta
vuokranmääritysyksiköstä ja hen ki lökohtaisena varaiäsenenä
talotoi m i kun nan varapuheeniohtaia tai I uotram ushenki lön
varajäsen.

Vuokralaistoimikunta valitsee keskuudestaan puheeniohtajan,
varapuheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunta voi valita
keskuudestaan myös muita toimihenkilöitä.

Toimikunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

18S
Kokoontuminen

Vuokralaistoimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran alueyhtiön
edustajan kutsusta ja muulloin puheeniohtaiansa kutsusta
tarvittaessa tai määrättyä asiaa varten, kun vähintään yksi
kolmasosa toim iku n nan jäsen istä s itä ki rial I isesti pu heenjohtajalta
vaatii. Puheenjohtajan on tällöin kutsuttava toimikunta koolle
kahden viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Jos jäsen on
estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on ilmoitettava siitä
varajäsenelleen.

- Vuokralaistoimikunnan vaihtuessa uuden vuokralaistoimikunnan
järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle vanha puheenjohtaja tai tä-
män pyynnöstä alueyhtiö.
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les
Kokouskutsu

Vuokralaistoimiku nnan kokouskuts u, josta ilmenevät käsiteltävät
asiat, on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta
iokaiselle toimikunnan jäsenelle sekä alueyhtiön hallituksen asu-
kasjäsenille ja näiden varajäsenelle.

20s
Päätösvaltais u us ja päätöksenteko

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

Toimikunnan päätökseksi tulee se mielipide, mitä.enemmistö
kokouksessa annetuista äänistä on kannattanut. Aänten
mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muulloin se mielipide,
jota puheenjohtaja ilmoiftaa kannaftavansa.

Asetettaessa e hdokka ita as u kasjäse n i ks i a I u eyhti ön hal I itu ksee n
toimikunnassa on noudatettava suhteellista vaalitapaa vähintään
yhden kolmasosan jäsenistä niin vaatiessa.

21 S
Tehtävät

Vuokralaistoim ikunnan jäsenille toim itetaan tehtävien hoitam isessa tar-
vittavat tiedot vuokralaistoim ikun nan pu heenjohtajan kautta, joka huo-
lehtii tarvittavien kopiointien järjestämisestä. Alueyhtiön järjestäessä
kokouksen toimitetaan tiedot jäsenille suoraan alueyhtiöstä.

Vuokralaistoimikunnan tehtävänä on osallistua alueyhtiön
hallintoon ja kiinteistönhoidon kehittämiseen sekä edistää ja tu-
kea talotoimikuntien toimintaa ja näiden yhteistyötä.

Lisäksi toimikunnan tehtävänä on

1 osallistua valmisteluun, tehdä esityksiä, neuvotella ja
antaa lausunto alueyhtiön yhteisestä
hoitojärieste I m ästä, isän nöi n n i n ja h uoltote htävie n
järiestämisestä sekä yhteisistä tiloista ja hankinnoista

- Edellä tarkoitettujen tehtävien hoitamista varten vuokralaistoimikun-
ta saa yhtiön edustajilta tarvittavat tiedot alueyhtiön yhteisestä hoi-
tojärjestelmästä, isännöi n nin ja huoltotehtävien järjestäm isen peri-
aatteista, yhteisistä tiloista ja niiden käyttöperiaatteista, yhteisten
hankintojen periaatteista sekä tässä kohdassa tarkoitetu ista yhteisiä
asioita koskevista muutos- ja hankintasuunnitelmista.
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Ks. 2.2 osakeyhtiötoim in nan sekä henkilötieto- ja tietosuojalainsää-
dännön merkitys.

osallistua valmisteluun, tehdä esityksiä, neuvotella ia
antaa lausunto alueyhtiön yhteisistä koriaus-'
rahoitus- ia vuokran tasoituksen suunnitelmista

Tehtäväkokonaisuus- ia aikataulusu u nn itteluoh ie: ks. 2.1 2
Vuokralaistoi m iku n nalle toim itetaan lausu n non antam ista varten
ehdotu kset edellä main itu ista suu nn itelm ista.
Vuokralaistoim iku n nalle toim itetaan yhtiön hall itu ksen hyväksymät
edellä mainitut suunnitelmat.
Vuokralaistoim iku n nalle esitellään yhtiön korjauspolitiikka (kaikkien
vuokra n m ääritysyksi kköjen pitkä n tähtä imen korjau ssu u n n itel m at ja
vuosi ko rjau sohjel mat) rii p pu m atta si itä taso itetaa n ko a ktivoitavia
korjauskustannuksia vai ei.

tehdä asu kkaiden kokou sten asetta m i sta ehdokkai sta
esifys vuokral ai sneuvottel u ku n n al le ehdokkai ksi
k i i nte i stöy hti ö n h a I I i tuksen asukasJäs e n i k s i i a
varajäseneksi

Vuokralaistoimikunta tekee esityksensä ottaen huomioon asukkai-
den kokousten asettamat ehdokkaat.
Esityksestä päättävässä kokouksessa tulee kokouksella olla käytet-
tävissään luotettava selvitys asukkaiden kokousten ao. päätöksistä.
(Esimerkki: Luotettava selvitys on alueyhfön laatima yhteenveto tai
vuo kra n m ääritysyksi kköjen asu kka iden ko kou ksen pöytä kirjan jäl-
jennös tai pöytäkirjan ote, josta käyvät ilmi asukkaiden kokouksen
laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asukkaiden kokouksen ao. pää-
tökset. Jälkikäteen esitettäviä asiakirjoja ei hyväksytä vaan kokous
toimii sillä tiedolla, joka voidaan vaaditulla tavalla esittää kokouk-
sessa.)

n i metä asu kkaiden kokou sten esittäm istä ehdokkai sta
kaksi asukasl'äsentä, joista toisen tulee olla mies ja
toisen nainen, ja yksi varajäsen alueyhtiön
hallitukseen

Menettelyohjeet kuten edellisessä kohdassa.

tehdä asukkaiden kokousten nimeämistä ehdokkaista
esifys vuokral ai s neuvottel u ku n nal le ehdokkaaksi
yhteiseksi valvojaksi seuraamaan ja tarkastamaan
kii ntei stöyhtiön talou den j a hal I i n non hoitoa

Menettelyohjeet kuten edellisessä kohdassa.

valita asukkaiden kokousten asettamista ehdokkaista
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yhteinen valvoja seuraamaan ja tarkastamaan
alueyhtiön talouden ja hallinnon hoitoa

Menettelyohjeet kuten edellisessä kohdassa.

tehd ä as u kkaiden kokou sten asettam i sta ehdokkaista
esifys vuokral ai sneuvoltel u ku n n al le asukasJ'äs en iksi
ki i ntei stöyhtiön työmaatoi m i ku ntaan

Menettelyohjeet kuten edellisessä kohdassa.

n imetä as u kkai den kokousten asettam i sta ehdokkai sta
e n i ntään kaks i as u kasjäs entä al u eyhfiön työmaatoi m i-
kuntaan

Menettelyohjeet kuten edellisessä kohdassa.

antaa lausu nto vuokralaisneuvottel ukun nal le
ki i ntei stöyhfön järiestyssääntöjen sisäl löstä

Menettelyohjeet kuten 12 $:n 8 kohdassa.

käsitel lä as ukkaiden ja talotoim iku ntien tekemät
aloitteet sekä alueyhtiön hallituksen toimikunnan
käsiteltäväks i antamat asiat.

22S
Tiedonsaantioikeus ja tiedottam isvelvol I isuus

Vuokralaistoimikunnalla 1'a alueyhtiön talouden ja halli nnon valvo-
jalla on oikeus saada ia kiinteistöyhtiöilä sekä alueyhtiöllä velvol-
lisuus toimittaa tietoja yhtiön talouteen ja toimintaan liittyvistä
asioista yhteishallintolain 11 $:n sekä toimikunnan ja valvojan teh-
tävien hoitamisen edellyftämässä laajuudessa.

23S
Läsnäolo- ja puheoikeus

Kiinteistöyhtiön ja alueyhtiön hallituksen asukasjäsenillä ja näi-
den varajäsenellä sekä alueyhtiön yhteisellä valvojalla ja alueyhti-
ön työmaatoimikunnan jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus vuok-
ralaistoimikunnan kokouksessa.

Ki i ntei stöy hti ö n j a a I u eyhti ön toi m itusjohtaja tai häne n ed ustajan-
sa on erikseen sovittaessa läsnä toimikunnan kokouksessa.

Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Palkkioiden

10
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maksaminen asiantuntijoille edellyttää alueyhtiön hallituksen etu'
käteishyväksyntää.

- Etukäteishyväksynnän käsittelylle varataan kohtuullinen aika, josta

sovitaan alueyhtiön toimitusjohtajan kanssa.

24S
Pöytäkiria

Vuokralaistoimikunnan kokouksista on pidettävä pöytäkiriaa.

Pöytäkiria on pidettävä nähtävänä alueyhtiön toimistossa.
Pöytäkirja on lähetettävä tiedoksi toimikunnan iäsenille sekä kttn-
teistöyhtiön ja al ueyhfiön hallitukselle.

- Suositus: Vuokralaistoimikunnan pöytäkirjaan ei kirjata asioita, joi-
den hoitaminen on toimivampaa tai suositeltavampaa muulla tavalla
(Esimerkkejä: vikailmoitukset tehdään suoraan alueyhtiölle, asu-
mishäiriötilanteet käsitellään suoraan alueyhtiön kanssa ja pöytäkir-
jamerkinnöissä noudatetaan aina selkeitä ja asiallisia menettelyjä
sekä hyviä tapoja).

25S
Palkkiot ja kulut

Al uey hti ö / Ki i ntei stöyhti ö maksaa vuokrala istoi m i ku n nan pu hee n-
johtajalle ja iäsenille toimikunnan kokouksista palkkion, ioka mää-
räytyy siten kuin ilman hallinnollista ratkaisuvaltaa olevan toimie-
limenpalkkiosta on Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden
palkkiosään nössä määrätty.

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

- Kulujen korvauskelpoisuus edellyttää, että korvauksen maksami-
sesta ja korvausperusteista on sovittu yhtiön kanssa etukäteen ja
että korvaus perustuu hyväksyttävään tositeaineistoon (esimerkki :

tavaran tai palveluntoimittajan alkuperäinen lasku, josta ilmenee
maksun aihe sekä alkuperäinen maksutosite laskun maksamisesta
ovat hyväksyttäviä tositteita).

- Suositellaan, että toimikunta tekee toimintasuunnitelman määrära-
hojen käytöstä.

V LUKU
Vuokralais neuvottel u kunta

26S
Kokoonpano ja toimikausi

Vuokralaistoi m i ku ntie n yhte istyöel i me nä ja ki i ntei stöyhtön as u k-
kaiden edustajana toimii vuokralaisneuvottelukunta.
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Neuvottel uku n nassa ovat varsi naisi na jäseninä kunki n
vuokralaistoimikunnan puheenjohtaja sekä yksi kunkin
vuokralaistoim iku n nan kes ku udestaan valitsema jäsen.
Varsi nais ille jäsen i I le vuokralaistoimiku nta val itsee kesku udes-
taan varajäsenet.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Neuvottelukunnalla on oikeus valita keskuudestaan työvaliokunta,
johon puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin lisäksi
valitaan enintään kaksijäsentä ja kaksi varajäsentä.

Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

27S
Kokoontuminen

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontuu ensimmäisen kerran edelli-
sen neuvottelukunnan puheenjohtajan kutsusta ja muulloin pu-
heenjohtajansa kutsusta tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi
kertaa vuodessa, sekä milloin vähintään yksi kolmasosa neuvotte-
lukunnan jäsenistä sitä kiriallisesti puheenjohtajalta vaatii.

- Kinteistöyhtiö toimittaa vuokralaisneuvottelukunnan
pu heenjohtajalle neuvottelu ku n nan yhteystiedot ku nkin alkavan toi-
mikauden järjestäytymiskokouksessa sekä aina muutosten jälkeen.
Yhteystietoja ei toimiteta toimikauden alkaessa ennen järjestäyty-
miskokousta.

- Vuokralaisneuvottelukunnan kokouskutsu, josta ilmenevät käsiteltä-
vät asiat, on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta
jokaiselle toimikunnan jäsenelle sekä kiinteistöyhtiölle.

- Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjaan liitetään osallistujalista ja
työvalioku nnan pöytäkirjaan merkitään työval ioku nnan kokou ksen
osallistujat.

- Neuvottelukunnan pöytäkirja lähetetään tiedoksi neuvottelukunnan
jäsen ille ja ki i nte i stöyhtiöl le.

- Neuvottelukunnan työvaliokunnan pöytäkirja lähetetään tiedoksi
työval ioku nnan jäsen ille )a ki i ntei stöyhtiöl le.

28S
Päätösvaltaisu us ja päätöksenteko

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

Neuvottel uku n nan päätökseksi tu lee se m iel i pide,. m itä enemmistö
kokouksessa annetuista äänistä on kannattanut. Aänten
mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muulloin se mielipide,
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Tehtävät
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jota puheenjohtaja ilmoittaa kan nattavansa.

As etettaessa ehdo k k a ita asukasJäs e n i k s i k i i n tei stöy hti ö n h a I I itu k-
seen neuvoltel uku n nassa on noudatettava su hteel li sta vaalita paa
vähintään yhden kolmasosan iäsenistä niin vaatressa'

Vu okra I ai s ne uvottel u ku n n a n tehtäv ä n ä o n

1 osallistua valmisteluun, tehdä esityksiä, neuvotella ia
antaa lau su nto ki i nteistöyhtiön yhtei sestä
hoitoj äriestel mästä, isän nöi n n i n ia h uoltotehtäv ien
j ärjestä mrsesfä sekä yhteisi stä ti loi sta ia h an ki n noista

- Edellä tarkoitettujen tehtävien hoitamista varten vuokralaisneuvotte-
lukunta saa yhtiön edustajilta taruittavat tiedot kiinteistöyhtiön yhtei-
sesfä h o itoj ärj e ste I mä stä, i sä n n ö i n n i n j a h u oltote htävie n i ärie stä m i -
sen periaatteista, yhteisistä tiloista ia niiden käyttöperiaatteista, yh'
te i ste n ha n ki ntoje n periaattersfa sekä fässä kohd assa tarkoitetu i sta
y hte i si ä a sio ita ko skevi sta m u u to s- i a h a n ki nta su u n n ite I m i sta.

- Ks. 2.2 osakeyhtiötoiminnan sekä henkilötieto- ja tietosuojalainsää-
dännön merkitys.

osallistua valmisteluun, tehdä esityksiä, neuvotella ia
antaa I ausu nto ki i nteistöyhtiön yhteisistä kori au s-,
rahoitus- ja vuokran tasoituksen suunnitelmista

Te htäväko ko n a i su u s- ia a i kata u I u su u n n itte I u oh i e : ks. 2. 1 2
V u o kral a i sn e u votte I u ku n n al I e to i m iteta a n I a u s u n no n anta m i sta var-
ten ehdotukset edellä mainituista suunnitelmista, iotka sisältävät
p i steyty kse n j a jyvity kse n.
Vuokralaisneuvottelu ku nnalle toimitetaan kiintei stöyhtiön hallitu ksen
hyväksymät edel lä mai n itut su u n n ite I mat.
V u o kra I a i sn e u vofte I u ku n n al I e e site I I ää n ki i nte i stöy htiö n kori au s p ol i -
ti ikka (kaikkie n vuokran määritysyksikköje n p itkän tähtä i me n korja-
u s s u u n n ite I mat j a v u o si korj a u sohj e I m at) ri i p p u m atta si itä ta soite -
taanko aktivoitavi a korja u sku sta n nu ksia vai e i.

n i m etä v u o kral ai stoi m i k u nti en es ittä m i stä eh do k k ai sta
kaksi asukasläsentä, joista toisen tulee olla mies ia
foisen nainen, ja yksi varajäsen kiinteistöyhtiön
hallitukseen

V u o kr a I a i s n e u votte I u ku nta te ke e esifyksensä otta e n h u o m i oo n
vuokralaistoimikunnan asettamat ehdokkaat.
Esifyksesfä pääftävässä kokouksessa fulee kokouksella olla käytet-
tävi ssään I uotettava selvitys vuokralai stoi m iku n n an ao. päätöksisfä.
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T i ed o n saa ntioi ke u s j a ti edotta m i svelvo I I i su u s

(Esimerkki: Luotettava selvitys on alueyhtiön taatima yhteenveto tai
vu o kra I a i sto i m i ku n n a n ko ko u kse n pöytä ki rj a n j ä tj e n n ö s ta i pöytä ki r-'
ian ote, josta käyvät ilmi kokouksen laillisuus ja päätösvattaisuus
sekä kokouksen ao. päätökset. Jälkikäteen esitettäviä asiakirjoja ei
hyväksytä vaan kokous toimii sillä tiedolla, joka voidaan vaadituila
tava I I a e sittää kokouksessa.)

v a I ita v u o kral a i stoi m i k u nti en a setta m i sta eh do kka i sta
kiinteistöyhtiön yhteinen valvoja seuraamaan ja tar-
kastamaan yhtiön talouden ja hallinnon hoitoa

Menettelyohjeet kuten edel/rsess ä kohdassa.

n i metä vuokralaistoi m i ku ntien asettam i sta ehdokka i s-
ta enintään kaksi asukasläsentä kiinteistöyhtiön työ-
maatoimikuntaan

M e n ette lyo hjeet ku te n edel/isess ä koh d a ssa.

p ä ättä ä ki i n te i stöy h ti ö n j ä rj esty s s ä ä n töj e n
sisällösfä

Jär7'esfyss ääntöehdotu s val m i stel laan ki i ntei stöyhtiön johdol I a.
V u o kra I a i s ne u votte I u ku nta pWää yhti ö n järj e sty s sä ä ntöj e n va I m i s-
felussa I u o n n osvaiheessa I a u su n not ta I oto i m i ku n n i lta j a vu o kra I a i s-
toimikunnilta.
Järlesfyss ä ä n n öt t u I evat vo i m a a n k i i nte i stöy h t i ö n ti e d otte e I I a.

kä sitel I ä v uokra I a i stoi mi ku ntien j a talotoi m i ku ntien
sille tekemät aloitteet ja esitykset sekä kiinteistöyhtiön
h a I I itu ksen neuvottel u k u n n a n kä s iteltäväks i a nta m at
asiat

tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja
vuokralai sia koskevi sta asioi sta n i i stä päättävi lle
tahoille.

V u okra I a i s ne uvotte I u ku nta n i me ä ä kau p u n g i n pyy n n ö stä ed u sta-
jansa vuokralaisia koskevien asioiden valmisteluelimiin.

Vuokralaisneuvottelukunnalla ja kiinteistöyhtiön talouden ja hal-
linnon valvojalla on oikeus saada ja kiinteistöyhtiöllä sekä alueyh-
tiöillä velvollisuus toimiftaa tietoja yhtiön talouteen ja toimintaan
I i ittyvi stä asioisfa yhtei sh al I i ntolai n 1 1 $ : n sekä neuvottel uku n nan
j a valvojan tehtävien hoitam isen edel lyttämässä I aaj u udessa.
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3rs
Läsnäolo- ja puheoikeus

32$
Pöytäkirja

33$
Palkkiot ja kulut

Ki i n te i stöy hti ö n h a I I i tuksen asukasjäs e n i I I ä i a n ä i d e n v a rai ä se n e I -

tä sekä kiinteistöyhtiön yhteisellä valvoialla ia kiinteistöyhtiön
työmaatoimikunnan jäsenillä on läsnäolo- ia puheoikeus vuokra-
I aisneuvottel u ku n nan kokouksessa.

Kiinteistöyhtiön toimitusjohtaia tai hänen edustaiansa on erikseen
so viffaess a I ä s n ä n e uv otte I u k u n n a n kokouksessa.

Neuvottelukunnalla on oikeus kuulla asiantuntiioita. Palkkioiden
m a k s a m i n e n a s i a n tu ntij o i I I e ed e I I yttä ä ki i ntei stöy h ti ö n h a I I ituksen
et u k äte i s hyv ä k sy ntä ä.

- Etukäteishyväksynnän käsittelylle varataan kohtuullinen aika, josta
sovitaan ki i nte i stöy hfön to im itu sjo htajan ka nssa.

V u o k ra I a i s n e uv otte I u k u n n a n ko k o u ks i sta o n p i d ettäv ä pöytä k i r-
jaa.

P öytä k i rj a o n p i d eltäv ä n ä h täv ä n ä k i i ntei stöy hti ö n tor'misfossa.
Pöytäkirj a on lähetettävä tiedoksi neuvottel u ku n nan j äsen i lle, ki i n-
teistöyhtiön hallitukselle ja alueyhtiölle.

Ki i ntei stöy hti ö m aksaa v uokra I a i s neuvottel u k u n n a n i a se n työv a-
liokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille neuvottelukunnan ia työva-
liokunnan kokouksista palkkion, joka määräyfi sifen kuin ilman
hallinnollista ratkaisuvaltaa olevan toimielimenpalkkiosta on Hel-
s i n g i n ka u p u n g i n I u otta m u s h en ki löi den pal k ki osäännöss ä m ää-
räw.

Yhtiö maksaa erikseen sovittavalla tavalla neuvottelukunnasta ai-
h e utuvat m u ut kohtu u I I i s i ks i katsottav at ku I ut.

- Vuosiftain käytettäväksi budjetoitavan määrärahan tarue esitetään
ki i nte i stöyhtiö I I e, j oka val m i ste I e e vu o sift a i n yhte i ste n ku I uje n b u dje -
tin.

- Kinteistöyhtiö ilmoittaa vuokralaisneuvottelukunnan käytössä ole-
van määrärahan vuokralaisneuvottelukunnan puheeniohtaialle.

- Vuokralaisneuvottelukunnan puheenjohtaja sopii kiinteistöyhtiön
kanssa etukäteen budjetin purffeissa tehtävistä hankinnoista sekä
n i i d e n tote utta m i se sta.



40

4.2 Hallituksen asukasjäsenet ja varajäsen

- Hallituksen asukasjäsenillä ja varajäsenillä on omat yhtiön kokoa-
mat ohjeensa.

- Suositus: Hallituksen asukasjäsenen ollessa estynyt osallistumaan
kokoukseen hänen tilalleen kutsutaan ensisijaisesti asukasvarajä-
sen ja toissijaisesti muu varajäsen (muiden jäsenten tilalle kutsu-
taan vastaavasti ensisijaisesti muu varajäsen ja toissijaisesti asu-
kasvarajäsen).

4.3 Talouden ja hallinnon valvoja

- Talouden ja hallinnon valvoja toimii erityisesti asukkaiden näkökul-
masta käsin.

- Kinteistöyhtiön yhteinen talouden ja hallinnon valvoja toimii omalla
tehtäväaf ueellaan mm. tiedon välittäjän ä kiintei stöyhtiön ja vuokra-
I ai sne uvottel u ku n n an välillä.

- Alueyhtiön yhteinen talouden ja hallinnon valvoja toimii omalla teh-
täväalueellaan m m. tiedon välittäjänä al u eyhtiön ja vuokralaistoim i-
kunnan sekä tarvittaessa myös alueyhtiön ja talotoimikuntien välillä.

- Valvojalla on sama oikeus saada tietoja yhtiön taloudesta ja hallin-
nosta ku i n yhtiön tilintarkastajalla. Yksittäisen vuokran määritysyksi-
kön valvojalla tämä oikeus koskee yksittäisen vuokranmääritysyksi-
kön talouden ja hallinnon tietoja sekä niitä tietoja, jotka toimitetaan
vuokran määritysyksikön talotoim iku n nalle.

- Valvojan salassapitovelvollisuudesta on voimassa mitä yhtiön tilin-
tarkastajan salassapitovel vo I I isu ud esta o n sääd etty (til i ntarkastaja
ei saa il maista ul kopuol isel le, yksityisel le osakkeenom istajalle taikka
tä hä n verrattaval le ti I i ntarkastu slaissa ta rko itettu a tehtävää suo ritta-
essaan tarkastettavasta yhteisöstä tietoonsa saamaa seikkaa, jos
siitä voi aiheutua yhteisölle haittaa).

- Valvojan toimikausi on sama kuin yhtiön tilintarkastajan toimikausi.
- Valvoja sopii etukäteen yhtiön edustajan kanssa tehtävänsä

suorittam isen ajan kohd ista.
- Valvoja ei ota jäljennöksiä yhtiön asiakirjoista ilman yhtiön

toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä yhtiön muun edustajan lu-
paa.

- Valvoja ei vie yhtiön hallituksen kokousten pöytäkirjoja, sopimuksia,
henkilörekistereitä, kirjan pitoai neistoa eikä yhtiö n kil pailu kyvyn kan-
nalta merkityksellisiä tietoja tai niitä koskevia jäljennöksiä yhtiön ul
kopuofelle eikä luovuta yhtiöstä saamiaan tietoja ulkopuolisille so-
pimatta tästä etukäteen yhtiön toimitusjohtajan tai hänen
määräämänsä yhtiön muun edustajan kanssa.

- Kinteistöyhtiön yhteinen valvoja antaa kertomuksensa tehtävänsä
suorittamisesta vuokralaisneuvotteluku nnalle. Ku nkin alueyhtiön
e d u staj at vä I ittävät se n e d e I I ee n vu okra I a i sto i m i k u n n al I e . Al u eyhti ö n
yhteinen valvoja antaa kertomuksensa tehtävänsä suorittamisesta
vuokralaistoim iku n nalle. Kun ki n vuokranmääritysyksikön ed ustajat
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välittävät sen edel leen vuokra n määritysyksi kkönsä asu kkaiden ko-

ko u ksel le. Kertomus an netaan yhtiö issä no ud atettava n yhtenäisen
käytännön mukaisella tavalla (kertomusmallin saa yhtiösfä). Kerto-
muksessa todetaan, että valvoja on suorittanut tehtävänsä ao. tili-
kaudelta sekä mainitaan, jos valvoja on osallistunut yhtiön tilintar-
kastustilaisuuteen sekä jos hän on antanut havainnoistaan erillisiä
raportteja yhtiön toimivalle johdolle, hallitukselle tai tilintarkastajalle.
Kertomuksessa ei esitetä yksityiskohtia valvojan tekemistä havain-
noista.

- Yksittäisen vuokranmääritysyksikön valvoja antaa kertomuksensa
asukkaiden kokoukselle.

- Valvoja antaa kertomuksen tehtävänsä suorittamisesta tiedoksi
myös yhtiölle.

- Valvoja voi tarvittaessa laatia havainnoistaan erillisen raportin yhti-
ön toimitusjohtajalle )a I tai hallitukselle. Raportoinnit tehdään pää-
sääntöisesti kahdesti vuodessa samaan aikaan, kun yhtiön tilintar-
kastaja raportoi yhtiölle tarkastuksestaan. Yhteistyön kannalta on
suositeltavaa toim ittaa kopio va lvoja n rapo rtista yhtiö n ti linta rkasta-
jalle etenkin, jos raportti sisältää kannanottoja, joilla voi olla oleellis-
ta merkitystä tilinpäätöksen ja kirjanpidon oikeellisuuden kannalta.
Valvoja voi yhtiön toimitusjohtajan tai tämän määräämän yhtiön
muun edustajan kanssa sopien ottaa tarvittavat kopiot raportin liit
teeksi.

- Yhtiön yhteiselle valvojalle maksetaan palkkio yhtiön kulloinkin voi-
massa olevan palkkiosuosituksen tai -ohjeen mukaan. Valvojalle ei
makseta muita erillisiä kulukorvauksia palkkion lisäksi.

- Valvojalla ei ole oikeutta edellyttää yhtiön tilintarkastajalta
tarkastustoimenpiteitä ilman, että asiasta ja sen kustannuksista on
erikseen sovittu yhtiön johdon kanssa.

Suosituksia : Valvoja toimii yhteistyössä yhtiön tilintarkastajan kanssa.
Valvoja sopii toimikautensa alussa yhteistyömenettelyistä yhtiön toimi-
tusjohtajan ja tilintarkastajan kanssa. Valvoja voi osallistua yhtiön tilin-
tarkastusti la isu uteen.

4.5 Peruskorjauksen suunnittelu-, työmaa- ja vastaavat kokoukset

- Peruskorjauksen hankekohtaisiin suunnittelu-, työmaa-ja vastaaviin
kokouksiin osallistuvat yhtiön ja asukkaiden edustajat voivat toimia
tehtävässä yhtiön hallituksen päätökseen tai yhtiön noudattamaan
käytäntöön perustuen.

- Asukkaiden edustaja toimii erityisesti asukkaiden näkökulman edus-
tajana välittäen tietoa yhtiön ja talotoimikunnan sekä tarpeen mu-
kaan yhtiön ja asukkaiden välillä yleisesti.

- Asukkaiden edustaja toteuttaa tehtäväänsä osallistumalla kokouk-
siin ja muilta osin yhtiön toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä
yhtiön muun edustajan sekä hankkeen projektipäällikön kanssa so-
vittava I la ra ken n ushankkeen toteutta m ista ed istävä | lä tava I la.
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Asukkaiden edustaja sopü yhtiön edustajien kanssa etukäteen ,
ha n kkeeseen I iittyvistä tiedottam is- ja selvitystehtävistää n.
Asukkaiden edustaja sopä yhtiön edustajan kanssa tavasta pereh-
tyä hanketta koskeviin tarvittaviin asiakirjoihin (esimerkiksi urakka-
so pi mus, u rakka neuvottel u pöytä kirja, ta ryouspyyntö, u rakkao hjel ma,
u ra kka rajal i ite, ra kennussel itys ta i rake nn ustapase lostus, pi i rustu k-
set ym.).
Asukkaiden edustaja saa tehtävän suorittamista varten omaan käyt-
töönsä hankkeen rakennusselityksen.
Asukkaiden edustaja voi sopia yhtiön edustajan kanssa muiden
tehtävä nsä suo ritta m isen kan na lta vä lttämättöm ien tietojen saan n is-
ta omaan käyttöönsä.
Asukkaiden ed ustajalle maksetaan suunnittelu- ja työmaakokouksiin
osallistumisesta samansuuruinen palkkio kuin yhtiön työmaatoimi-
kunnan jäsenelle. Asukkaiden edustajalle ei makseta palkkioita tar-
kastuksiin osallistumisesta.
Myös edustajan tilalla kokoukseen osallistuvalle talotoimikunnan
nimeämälle varahenkilölle maksetaan edellä tarkoitettu palkkio.
Lähtökohtaisesti kokouspalkkiot kattavat myös asukkaiden edusta-
jalle tehtävästä aiheutuvat kustannukset.
Asuinhuoneistojen tarkastuksiin osallistuminen, ks. talotoimikuntaa
koskevat ohjeet lll luku 12 $, kohta 6.
Asukkaiden edustajana toimivan tulee olla yhtiön vaalikelpoinen
asukas. Suositeltavinta on, että asukkaiden edustajana toimii ko.
vuo kra n määritysyksi kö n vaali kel poi nen asu kas.

Helsingissä maaliskuun 22. päivänä 2011
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H E LsrNGr N KAU pu N Gt N vuoKRALAlsDE MoKRATIASÄnnrö

Voimassa oleva:

I LUKU
Yleistä

1S
Vuokralaisdemokratian tarkoitus

Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian
tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrata-
loissa annetun lain, jäljempänä yhteishallin-
tolaki, mukaisesti antaa asukkaille päätös-
valtaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asu-
mistaan koskevissa asioissa sekä lisätä
asu m isviihtyvyyttä ja ed istää vuokratalojen
kunnossapitoa ja hoitoa.

2S
Soveltamisala

Tätä sääntöä noudatetaan Helsingin kau-
pungin omistamien valtion lainoittamien
vuokratalojen ja vuoden 2002 alun jälkeen
ra hoitettujen ja ra ken nettujen korkotu kivuo k-
ra-asuntojen hallinnossa ja soveltuvin osin
kaupungin omistamissa muissa kuin edellä
mainitu issa korkotu kivuokra-asu nnoissa,
ellei asukkaiden kokou ksessa yhteishallinto-
lain mukaisesti muuta päätetä.

3S
Ohjeidenanto-oikeus

Tarkempia ohjeita tämän säännön sovelta-
m isesta antaa kaupunginhallitus.

Ehdotus:

I LUKU
Yleistä

1S
Vuokralaisdemokratian tarkoitus

Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian
tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrata-
loissa annetun lain, jäljempänä yhteishallin-
tolaki, mukaisesti antaa asukkaille päätös-
valtaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asu-
mistaan koskevissa asioissa sekä lisätä
asu m isviihtyvyyttä ja ed istää vuokratalojen
kunnossapitoa ja hoitoa.

2S
Soveltamisala

Tätä sääntöä noudatetaan Helsingin kau-
pungin omistamien valtion lainoittamien
vuokratalojen ja vuoden 2002 alun jälkeen
ra ho itettujen ja raken nettujen korkotu kivuo k-
ra-asuntojenhallinnossa ja soveltuvin osin
kaupungin omistamissa muissa kuin edellä
main itu issa korkotu kivuokra-asunnoissa,
ellei asu kkaiden kokouksessa yhteishall into-
lain mukaisesti muuta päätetä.

Lrsäksi tätä sääntöä noudatetaan kiinteistö-
yhtiön omistamien alueellisten isännöinti- ja
h u oltoyhti ö i d e n h a I I i nnossa.

Iässä säännössä käytetään jatkossa kiin-
teistöt omistavasta yhtiöstä nimitystä kiin-
teistiryhtiö ja alueellisista isännöinti- ja huol-
toyhtiöistä nimitystä alueyhtiö.

3S
Ohjeidenanto-oikeus

Tarkempia ohjeita tämän säännön sovelta-
misesta antaa kaupunginhallitus
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II LUKU
Asukkaiden kokous

4S
Tehtävät

Vuokran määritystä varten m uodostetu n
vuokran määritysyksikö ntalon tai talojen
asukkaat ja muut huoneistojen haltijat käyt-
tävät yhteishallintolain ja tämän säännön
mukaista päätösvaltaansa asukkaiden ko-
kouksessa.

Asukkaiden kokous

valitsee talotoimikunnan ja sen puheenjohta-
jan tai vaihtoehtoisesti luottamushenkilön ja
tälle varahenkilön sekä

nimeää ehdokkaat kiinteistöyhtiön hallituk-
sen ja yhteisen työmaatoimikunnan asukas-
jäseniksi ja varajäseniksi yhtiön
vaalikelpoisista asukkaista sekä

n imeää ehdokkaat vuokran määritysyksiköi-
den yhteiseksi valvojaksi.

Lisäksi asukkaiden kokouksella on mahdol-
lisuus, mikäli kokous ei katso riittäväksi
vuokranmääritysyksiköiden yhteistä valvo-
jaa, valita valvoja seuraamaan ja tarkasta-
maan vuokranmääritysyksikön talouden ja
hallinnon hoitoa.

II LUKU
Asukkaiden kokous

4S
Tehtävät

Vuokran määritystä varten m uodostetu n
vuokranmääritysyksikön talon tai talojen
asukkaat ja muut huoneistojen haltijat käyt-
tävät yhteishallintolain ja tämän säännön
mukaista päätösvaltaansa asukkaiden ko-
kouksessa.

Asukkaiden kokous

1 valitsee talotoimikunnan ja sen
puheenjohtajan tai
vaihtoehtoisesti
luottamushenkilön ja tälle
varahenkilön

2 tekee vuokralaistoimikunnalle
e sity kse n yhti ö n va a I i ke I p orsrsfa
asu kka ista e hd okkaiksi ki i nte i s-
töyhtiön hallituksen ja työmaa-
toi mi ku n n a n a su kasj äse n i ksi j a
varajäseniksi

3 tekee vuokralaistoimikunnalle
e sity kse n yhti ö n vaa I i ke I porsrsfa
asukkaista ehdokkaiksi
a I u eyhtiön h al I itu kse n ja
työmaatoimikunnan
asukas.läs e n i ksi ja varajäse ni ksi

4 tekee vuokralaistoimikunnalle
e sitykse n yhte i se ksi valvoja ksi
seuraamaan ja tarkastamaan
ki i nte i stöyhtiön taloud en j a
hallinnon hoitoa

5 tekee vuokralaistoimikunnalle
esityksen yhteiseksi valvojaksi
seuraamaan ja tarkastamaan
alueyhtiön talouden ja hallinnon
hoitoa.
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5S
Koolle kutsuminen

Asukkaiden kokouksen kutsuu koolle en-
simmäisen kerran omistajan edustaja. Tä-
män jälkeen asukkaiden kokouksen kutsuu
koolle talotoimikunta tai luottamushenkilö, ja
ellei näitä ole valittu tai muusta vastaavasta
syystä, omistaja.

Asukkaiden kokous on kutsuttava koolle vä-
hintään kerran kalenterivuodessa.

Asukkaiden kokous on kutsuttava koolle
myös, mikäli vähintään yksi kymmenesosa
äänioikeutetuista ilmoittamaansa asiaa var-
ten sitä vaatii.

Kutsu asukkaiden kokoukseen on toimitetta-
va jokaiseen huoneistoon jaettavalla ja talon
ilmoitustaulu ille asetettavalla ilmoitu ksella
vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa
on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat
sekä kokouksen aika ja paikka.

qs
Aänioikeus ja vaalikelpoisuus

Aänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki
talossa vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttä-
neet henkilöt. Aänioikeutettuja ovat myös
liike- tai toimistotilojen väliftömät haltijat si-
ten, että heillä on kullakin huoneistoa koh-
den yksi ääni.

Aänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen väli-
tyksellä.

Samaan toimielimeen ei saa valita useam-
pia kuin yksi henkilö samasta huoneistosta

Lisäksi asukkaiden kokouksella on mahdol-
lisuus, mikäli kokous ei katso riittäväksi
yhteistä valvojaa, valita valvoja seuraamaan
ja tarkastamaan vuokranmääritysyksikön
talouden ja hallinnon hoitoa.

5S
Koolle kutsuminen

Asukkaiden kokouksen kutsuu koolle en-
simmäisen kerran omistajan edustaja. Tä-
män jälkeen asukkaiden kokouksen kutsuu
koolle talotoim iku nta tai luottam ushen kilö, ja
ellei näitä ole valittu tai muusta vastaavasta
syystä, omistajan edustaia.

Asukkaiden kokous on kutsuttava koolle vä-
hintään kerran kalenterivuodessa.

Asukkaiden kokous on kutsuttava koolle
myös, mikäli vähintään yksi kymmenesosa
äänioikeutetuista ilmoittamaansa asiaa var-
ten sitä vaatii.

Kutsu asukkaiden kokoukseen on toimitetta-
va jokaiseen huoneistoon jaettavalla ja talon
ilmoitustau lu ille asetettavalla ilmoitu ksella
vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa
on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat
sekä kokouksen aika ja paikka.

qs
Aänioikeus ja vaalikelpoisuus

Aänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki
talossa vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttä-
neet henkiöt. Aänioikeutettuja ovat myös
liike- tai toimistotilojen välittömät haltijat si-
ten, että heillä on kullakin huoneistoa koh-
den yksi ääni.

Aänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen väli-
tyksellä.

Samaan toimielimeen ei saa valita useam-
pia kuin yksi henkilö samasta huoneistosta.
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7S
Päätöksenteko

Asukkaiden kokouksen päätökseksi tulee se
mielipide, mitä enemmistö kokouksessa an-
netuista äänistä on kannattanut, jollei asuk-
kaiden kokous ole päättänyt, että jonkin asi-
an osalta päätös on tehtävä yksimielisesti,
määräenemmistöllä tai kaikkien äänioikeu-
tettujen kannattaessa sitä taikka että vaali
on toimitettava tiettyä vaalitapaa noudatta-
en. Vaali voidaan päättää toimittaa myös
erillisessä äänestystilaisuudessa tai postit-
se. Aänten mennessä tasan ratkaisee vaa-
lissa arpa ja muulloin se mielipide, jota pu-
heenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

III LUKU
Talotoimikunta

8S
Kokoonpano ja toimikausi

Talotoimikunnassa on puheenjohtaja ja
kahdesta kuuteen jäsentä sekä kaksi vara-
jäsentä.

Toimikunta valitsee keskuudestaan varapu-
heenjohtajan ja sihteerin.

Toimikunnan toimikausi on kaksi kalenteri-
vuotta.

Toimikunnan jäsen, joka muuttaa pois vuok-
ranmääritysyksikköön kuuluvan talon asun-
nosta, menettää samalla jäsenyytensä
toimikunnassa. Tämän tai toimikunnan toi-
minnasta muuten pysyvästi estyneen jäse-
nen tilalle tulee jäljellä olevaksi toimikaudek-
si vuorossa ensimmäinen varajäsen,

Toimikunta tai sen jäsen voidaan erottaa
kesken toimikauden asukkaiden kokouksen
päätöksellä, jota on kannattanut vähintään
puolet äänioikeutetu ista.

7S
Päätöksenteko

Asukkaiden kokouksen päätökseksi tulee se
mielipide, mitä enemmistö kokouksessa an-
netuista äänistä on kannattanut, jollei asuk-
kaiden kokous ole päättänyt, että jonkin asi-
an osalta päätös on tehtävä yksimielisesti,
määräenemmistöllä tai kaikkien äänioikeu-
tettujen kannattaessa sitä taikka että vaali
on toimitettava tiettyä vaalitapaa noudatta-
en. Vaali voidaan päättää toimittaa myös
erillisessä äänestystilaisuudessa tai postit-
se. Aänten mennessä tasan ratkaisee vaa-
lissa arpa ja muulloin se mielipide, jota pu-
heenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

III LUKU
Talotoimikunta

8S
Kokoonpano ja toimikausi

Talotoimikunnassa on puheenjohtaja ja
kahdesta kuuteen jäsentä sekä kaksi vara-
jäsentä.

Toimikunta valitsee keskuudestaan varapu-
heenjohtajan ja sihteerin.

Toimikunnan toimikausi on kaksi kalenteri-
vuotta.

Toimikunnan jäsen, joka muuttaa pois vuok-
ranmääritysyksikköön kuuluvan talon asun-
nosta, menettää samalla jäsenyytensä
toimikunnassa. Tämän tai toimikunnan toi-
minnasta muuten pysyvästi estyneen jäse-
nen tilalle tulee jäljellä olevaksi toimikaudek-
si vuorossa ensimmäinen varajäsen.

Toimikunta tai sen jäsen voidaan erottaa
kesken toimikauden asukkaiden kokouksen
päätöksellä, jota on kannattanut vähintään
puolet äänioikeutetuista.
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es
Kokoontuminen

Talotoimikunta kokoontuu tarvittaessa pu-

heenjohtajansa kutsusta tai määrättyä asiaa
varten, kun vähintään puolet toimikunnan
jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta
vaatii. Puheenjohtajan on tällöin kutsuttava
toimikunta koolle kahden viikon kuluessa
vaatim u ksen esittäm isestä.

Milloin varsinainen jäsen on estynyt saapu-
masta toimikunnan kokoukseen, tämän tilal-
le kutsutaan vuorossa ensimmäinen
varajäsen.

10s
Kokouskutsu

Talotoimikunnan kokouskutsu, josta ilmene-
vät käsiteltävät asiat, on toimitettava vähin-
tään kolme päivää ennen kokousta jokaisel-
le toimikunnan jäsenelle ja tiedoksi varajä-
senille.

11S
Päätösvaltaisu us ja päätöksenteko

Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjoh-
taja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään
puolet jäsenistä on läsnä.

Talotoimikunnan päätökseksi tulee se mieli-
pide, mitä enemmistö kokouksessa anne-
tuista äänistä on kannattanut. Aänten
mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja
muulloin se mielipide, jota puheenjohtaja
ilmoittaa kannattavansa.

12S
Tehtävät

Talotoim iku nnan tai vaihtoehtoisesti I uotta-
mushenkilön tehtävänä
on vuokranmääritysyksikkönsä osalta

1 osallistua valmisteluun,
neuvotella ja antaa lausunto
vuokran määritysyksikköön
kuuluvien talojen vuokran

es
Kokoontuminen

Talotoimikunta kokoontuu tarvittaessa pu-
heenjohtajansa kutsusta tai määrättyä asiaa
varten, kun vähintään puolet toimikunnan
jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta
vaatii. Puheenjohtajan on tällöin kutsuttava
toimikunta koolle kahden viikon kuluessa
vaatim u ksen esittämisestä.

Milloin varsinainen jäsen on estynyt saapu-
masta toimikunnan kokoukseen, tämän tilal-
le kutsutaan vuorossa ensimmäinen
varajäsen.

10s
Kokouskutsu

Talotoimikunnan kokouskutsu, josta ilmene-
vät käsiteltävät asiat, on toimitettava vähin-
tään kolme päivää ennen kokousta jokaisel-
le toimikunnan jäsenelle ja tiedoksi varajä-
senille.

11S
Päätösvaltaisu us ja päätöksenteko

Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjoh-
taja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään
puolet jäsenistä on läsnä.

Talotoimikunnan päätökseksi tulee se mieli-
pide, mitä enemmistö kokouksessa anne-
tuista äänistä on kannattanut. Aänten
mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja
muulloin se mielipide, jota puheenjohtaja
ilmoittaa kannattavansa.

12S
Tehtävät

Talotoimikunnan tai vaihtoehtoisesti luotta-
mushenkilön tehtävänä
on vuokranmääritysyksikkönsä osalta

1 osallistua valmisteluun,
neuvotella ja antaa lausunto
vuo kran m ääritysyksi kköön
kuuluvien talojen vuokran
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tasoituksen suunnitelmasta, tasoituksen suunnitelmasta,
talousarvioesityksestä sekä talousarvioesityksestä sekävuokranmääritysesityksestä, vuokranmääritysesityksestä

2 tehdä esityksiä ja neuvotella 2 tehdä esityksiä ja neuvotella
vuosittain talousarvioon vuosittain talousarvioon
sisällytettävistä sisällytettävistä
korjaustoimenpiteistä, korjaustoimenpiteistä

3 osallistua valmisteluun, 3 osallistua valmisteluun,
neuvotella ja antaa lausunto neuvotella ja antaa lausuntopitkänajan pitkänajan
korjaussuunnitelmista, korjaussuunnitermista

4 osallistua valmisteluun, 4 osallistua valmisteluun,
neuvotella ja antaa lausunto neuvotella ja antaa lausunto
pitkänajan pitkänajan
rahoitussuunnitelmista, rahoitussuunnitelmista

5 tehdä esityksiä, neuvotella ja 5 tehdä esityksiä, neuvotella ja
antaa lausunto antaa lausunto
huoltosopimuksen sisällöstä, huoltosopimuksen sisällöstä,
hoitojärjestelmästä sekä hoitojärjestelmästä sekä
isännöinnin ja huoltotehtävien isännöinnin ja huoltotehtävien
järjestämisestä, järjestämisestä

6 valvoa asukkaiden ja muiden 6 valvoa asukkaiden ja muiden
huoneistojen haltijoiden huoneistojen haltijoiden
yhteiseen lukuun hoito-, huolto- yhteiseen lukuun hoito-, huolto-
ja korjaustoimenpiteiden ja korjaustoimenpiteiden
suorittamista, suorittamista

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

8 antaa lausunto 8 antaa lausunto kiinteistöyhtiön
järjestyssääntöjen sisällöstä, järjestyssääntöjen sisä//ösfä

v u okra I a i sto i m i ku n n a I le

I edistää asumiseen liittyvien 9 edistää asumiseen liittyvien
erimielisyyksien ratkaisemista ja erimielisyyksien ratkaisemista ja
tarvittaessa toimia sovittelijana tarvittaessa toimia sovittelijana
häiriötapauksissa, häiriötapauksissa

10 päättää yhteisten autopaikkojen, 10 päättää yhteisten autopaikkojen,
saunojen, pesutupien ja saunojen, pesutupien ja
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1212

vastaavien tilojen vuokraus-
ja jakamisperiaatteista ja valvoa
niiden noudattamista,

päättää yhteisten askartelu- ja
kerhohuoneiden ja vastaavien
tilojen käytöstä sekä talkoiden ja
muiden vastaavien yhteisten
tilaisu u ksien järjestäm isestä,

päättää toimikunnan
päätettäväksi si irretystä asiasta
tai toimeenpanna sen tehtäväksi
annettu asia edellyttäen, että
talotoimikunta on valmis
ottamaan sen vastaan, sekä

tehdä esitys, neuvotella ja antaa
lausunto muista
vuokran määritysyksikköön
kuuluvia taloja koskevista
asioista.

13S
Tiedonsaantioikeus ja tiedottam isvelvol I i-
suus

Talotoimikunnalla tai sen tehtäviä hoitavalla
on oikeus saada ja kiinteistöyhtiöllä velvolli-
suus toimittaa tietoja yhtiön talouteen ja toi-
m intaan liittyvistä asioista yhteishal lintolain
1 1 $:ssä edellytetyssä laajuudessa.

14S
Läsnäolo-oikeus ja asiantuntijat

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

Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoi-
ta. Palkkioiden maksaminen asiantuntijoille
edellyttää yhtiön hallituksen etukäteishyväk-
syntää.

vastaavien tilojen vuokrau s-
ja jakamisperiaatteista ja valvoa
niiden noudattamista

päättää yhteisten askartelu- ja
kerhohuoneiden ja vastaavien
tilojen käytöstä sekä talkoiden ja
muiden vastaavien yhteisten
tilaisu u ksien järjestäm isestä

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

tehdä esitys, neuvotella ja antaa
lausunto muista
vuo kran m ääritysyksi kköö n
kuuluvia taloja koskevista
asioista.

13S
Tiedonsaantioikeus ja tiedottam isvelvoll i-
SUUS

Talotoimikunnalla tai sen tehtäviä hoitavalla
ja vuokranmääritysyksikön talouden ja hal-
linnon valvojalla on oikeus saada ja kiinteis-
töyhtiöllä sekä al ueyhtiöllä v elvoll isu us toi-
m ittaa tietoja vuo kran m ää ritysyksi kö n talou-
teen ja toimintaan liittyvistä asioista yhteis-
hallintolain 11 $:ssä edellytetyssä laajuu-
dessa.

14S
Läsnäolo-oikeus ja asiantuntijat

K i nte i stöyhti ön j a a I u eyhti ö n to i m itu sjo htaja
tai hänen edustajansa on erikseen sovitta-
essa läsnä talotoimikunnan kokouksessa.

Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoi-
ta. Palkkioiden maksaminen asiantuntijoille
ed el lyttää a I u eyhti ö n hal I itu ksen etu käteis-
hyväksyntää.

1313
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15S
Pöytäkirja

Talotoimikunnan kokouksista on pidettävä
pöytäkirjaa.

Pöytäkirja on asetettava nähtäville kahden
viikon kuluessa kokouksesta talon ilmoitus-
tauluille tai saatettava muuten asukkaiden
tietoon ja toimitettava tiedoksi isännöitsijä-
toimistoon.

16S
Kulut ja palkkiot

Kiinteistöyhtiö maksaa erikseen sovittavalla
tavalla talotoim i ku nnan toim in nasta aiheutu-
vat kohtuullisiksi katsottavat kulut.

Yhtiö voi maksaa toimikunnan puheenjohta-
jalle ja jäsenille toimikunnan kokouksista
palkkion, joka on enintään puolet Helsingin
kaupungin luottamushenkilöiden palkkio-
säännössä määrätystä ilman hallinnollista
ratkaisuvaltaa olevan toimielimen palkkiosta.

IV LUKU
Vuokralaistoimikunta

17 S
Kokoonpano ja toimikausi

Kiinteistöyhtiön talotoim iku ntien yhteis-
työelimenä toimii vuokralaistoimikunta.

Vuokralaistoimikunnassa on jäsenenä talo-
toim ikunnan pu heenjohtaja tai luottamus-
hen kilö jokaisesta vuokran määritysyksi köstä
ja henkilökohtaisena varajäsenenä talotoi-
mikunnan varapuheenjohtaja tai luottamus-
henkilön varajäsen.

Vuokralaistoimikunta valitsee keskuudes-
taan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
sihteerin. Toimikunta voi valita keskuudes-
taan myös muita toimihenkilöitä.

Toimikunnan toimikausi on kaksi kalenteri-
vuotta.

15S
Pöytäkirja

Talotoimikunnan kokouksista on pidettävä
pöytäkirjaa.

Pöytäkirja on asetettava nähtäville kahden
viikon kuluessa kokouksesta talon ilmoitus-
tauluille tai saatettava muuten asukkaiden
tietoon ja toimitettava tiedoksi alueyhtiölle.

16S
Kulut ja palkkiot

Alueyhtiö / Kiinteistöyhfö maksaa erikseen
sovittavalla tavalla talotoim iku n nan toim in-
nasta aiheutuvat kohtuullisiksi katsottavat
kulut.

Yhtiö voi maksaa toimikunnan puheenjohta-
jalle ja jäsenille toimikunnan kokouksista
palkkion, joka on enintään puolet Helsingin
kaupungin luottamushenkilöiden palkkio-
säännössä määrätystä ilman hallinnollista
ratkaisuvaltaa olevan toimielimen palkkiosta.

IV LUKU
Vuokralaistoimikunta

17S
Kokoonpano ja toimikausi

Al ueyhtiön talotoim iku ntien yhteistyöel imenä
toim ii vuokralaistoimiku nta.

Vuokralaistoimikunnassa on jäsenenä talo-
toim ikunnan puheenjohtaja tai luottamus-
he n ki lö jo ka isesta vuokra n m ääritysyks i köstä
ja henkilökohtaisena varajäsenenä talotoi-
miku nnan varapuheenjohtaja tai luottamus-
henkilön varajäsen.

Vuokralaistoimikunta valitsee keskuudes-
taan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
sihteerin. Toimikunta voi valita keskuudes-
taan myös muita toimihenkilöitä.

Toimikunnan toimikausi on kaksi kalenteri-
vuotta.
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18S
Kokoontuminen

Vuokralaistoimikunta kokoontuu ensimmäi-
sen kerran omistajan edustajan kutsusta ja
muulloin puheenjohtajansa kutsusta tarvitta-
essa tai määrättyä asiaa varten, kun vähin-
tään yksi kolmasosa toimikunnan jäsenistä
sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii. Pu-
heenjohtajan on tällöin kutsuttava toimikunta
koolle kahden viikon kuluessa vaatimuksen
esittämisestä. Jos jäsen on estynyt saapu-
masta kokoukseen, hänen on ilmoitettava
siitä varajäsenelleen.

1es
Kokouskutsu

Vuokralaistoimikunnan kokouskutsu, josta
ilmenevät käsiteltävät asiat, on toimitettava
vähintään kolme päivää ennen kokousta
jokaiselle toimikunnan jäsenelle sekä kiin-
teistöyhtiön hallituksen asukasjäsenille ja
näiden varajäsenelle.

20s
Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

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

Toimikunnan päätökseksi tulee se mielipide,
mitä enemmistö kokouksessa annetuista
äänistä on kannattanut. Aänten mennessä
tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muulloin se
mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kan-
nattavansa.

Asetettaessa ehdokkaita asu kasjäsen iksi
kiinteistöyhtiön hallitu kseen toi m iku nnassa
on noudatettava suhteellista vaalitapaa vä-
hintään yhden kolmasosan jäsenistä niin
vaatiessa.

21 S
Tehtävät

Vuokralaistoimikunnan tehtävänä on osallis-
tua kiinteistöyhtiön hallintoon ja kiinteistön-

18S
Kokoontuminen

Vuokralaistoimikunta kokoontuu ensimmäi-
sen kerran alueyhtiön edustajan kutsusta ja
muulloin puheenjohtajansa kutsusta tarvitta-
essa tai määrättyä asiaa varten, kun vähin-
tään yksi kolmasosa toimikunnan jäsenistä
sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii. Pu-
heenjohtajan on tällöin kutsuttava toimikunta
koolle kahden viikon kuluessa vaatimuksen
esittämisestä. Jos jäsen on estynyt saapu-
masta kokoukseen, hänen on ilmoitettava
siitä varajäsenelleen.

1es
Kokouskutsu

Vuokralaistoimikunnan kokouskutsu, josta
ilmenevät käsiteltävät asiat, on toimitettava
vähintään kolme päivää ennen kokousta
jokaiselle toimikunnan jäsenelle sekä alue-
yhtiön hallituksen asukasjäsenille ja näiden
varajäsenelle.

20s
Päätösvaltaisu us ja päätöksenteko

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

Toimikunnan päätökseksi tulee se mielipide,
mitä enemmistö kokouksessa annetuista
äänistä on kannattanut. Aänten mennessä
tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muulloin se
mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kan-
nattavansa.

Asetettaessa ehdokkaita asu kasjäseniksi
alueyhtiön hallitukseen toimikunnassa on
noudatettava suhteellista vaalitapaa vähin-
tään yhden kolmasosan jäsenistä niin vaati-
ESSA.

21 S
Tehtävät

Vuokralaistoimikunnan tehtävänä on osallis-
tua alueyhfön hallintoon ja kiinteistöhoidon
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kehittämiseen sekä edistää ja tukea talotoi-
mikuntien toimintaa ja näiden yhteistyötä.

Lisäksi toimikunnan tehtävänä on

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

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

3 tehdä asukkaiden kokousten
asettamista ehdokkaista
esitys kahden asukasjäsenen,
joista toisen tulee olla mies ja
toisen nainen, ja yhden
varajäsenen val itsem isesta
yhtiön hallitukseen,

4 valita asukkaiden kokousten
asettamista ehdokkaista
vuokran määritysyksikö iden
yhteinen valvoja seuraamaan ja
tarkastamaan yhtiön talouden ja
hallinnon hoitoa.

5 tehdä esitys enintään kahden
asu kasjäsenen valitsem isesta
yhtiön yhteiseen työmaatoimi
kuntaan.

hoidon kehittämiseen sekä edistää ja tukea
talotoimikuntien toimintaa ja näiden yhteis-
työtä.

Lisäksi toimikunnan tehtävänä on

1 osallistua valmisteluun, tehdä
esityksiä, neuvotella ja
antaa lausunto alueyhtiön
yhteisestä hoitojärjestel mästä,
isännöinnin ja huoltotehtävien
järjestämisestä sekä
yhteisistä tiloista ja
hankinnoista

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

3 tehdä asukkaiden kokousten
a setta m i sta e h d o kka i sta
esffys
vu okra I a i sn e uvotte I u ku n n al I e
e h d okka i ksi ki i nte i stöyhtiö n
h all itu kse n asukasiäs en i ksi ja
varajäseneksi

4 nimetä asukkaiden kokousten
e s ittä m i stä e h d o kka i sta
ka ks i asukas,läs e ntä, joi sta
toisen tulee olla mies ja toisen
nainen, ja yksi
varajäsen alueyhtiön
hallitukseen

5 tehdä asukkaiden kokousten
a setta m i sta e h d okka i sta
esrtys
v u o kra I a i s n e u votte I u k u n n a I I e
e hdokkaa ksi yhte i se ksi
valvojaksi seuraamaan ja
ta rka sta ma a n ki i nte i stöyhti ö n
talouden ja hallinnon hoitoa
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6 päättää yhtiön Yhteisten
järjestyssääntöjen sisällöstä
ja

7 Käsitellä asukkaiden ja
talotoimikuntien tekemät
aloitteet sekä hallituksen
toim iku nnan käsiteltäväksi
antamat asiat.

22S
Tiedonsaantioikeus ja tiedottam isvelvolli-
suus

Vuokralaistoimikunnalla on oikeus saada ja
kiinteistöyhtiöllä on velvollisuus toim ittaa
tietoja yhtiön talouteen ja toimintaan liittyvis-
tä asioista yhteishallintolain 11 $:n ja toimi-
kunnan tehtävien hoitamisen edellyttämässä
laajuudessa.

23S
Läsnäolo- ja puheoikeus

Kiinteistöyhtiön hallitu ksen asu kasjäsen il lä
ja näiden varajäsenellä on läsnäolo- ja pu-
heoikeus vuokralaistoimiku nnan kokoukses-
sa.

6 valita asukkaiden kokousten
a seftam i sta e h d okka i sta
yhteinen valvoia seuraamaan ia
tarkastamaan al ueYhtiön
talouden ia hallinnon hoitoa

7 tehdä asukkaiden kokousten
aseffamts ta e h d o kkatsfa esffys
vu o kral a i sne uvotte I u ku n n al I e
asukasiäs en i ksi ki i nte i stöyhtiön
työmaatoimikuntaan

8 nimetä asukkaiden kokousten
a setta mi sta e h d o kkaisfa en in-
tään kaksi asukasjäsentä alue-
yhtiön työmaatoimikuntaan

I antaa lausunto
vuo kralaisneuvottel u ku n n al le
kiinteistöyhtiön
järjestyssääntöjen sisällöstä

10 käsitellä asukkaiden ja
talotoimikuntien tekemät
aloitteet sekä alueyhtiön
hallituksen toimikunnan
käsiteltäväksi antamat asiat.

225
Tiedonsaantioikeus ja tiedottam isvelvoll i-
suus

Vuo kraf a isto i m i ku n n alla j a a I u eyhtiön ta I ou -
den ja hallinnon valvojalla on oikeus saada
ja ki i nte i stöyhti öl I ä se kä a I u ey hti öl I ä velvol I i-
suus toimittaa tietoja yhtiön talouteen ja toi-
mintaan liittyvistä asioista yhteishallintolain
11 $:n sekä toimikunnan ja valvojan tehtävi-
en hoitamisen edellyttämässä laajuudessa.

23S
Läsnäolo- ja puheoikeus

Kinteistöyhtiön ja alueyhtiön hallituksen
asukasjäsenillä ja näiden varajäsenellä sekä
alueyhtiön yhteisellä valvojalla ja alueyhtiön
työmaatoimikunnan jäsenillä on läsnäolo- ja
puheoikeus vuokralaistoim ikunnan kokouk-
SESSA.
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Yhtiön toimitusjohtaja tai hänen edustajansa
on erikseen sovittaessa läsnä toimikunnan
kokouksessa.

Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoi-
ta. Palkkioiden maksaminen asiantuntijoille
edellyttää yhtiön hallituksen etukäteishyväk-
syntää.

24S
Pöytäkirja

Vuokralaistoimikunnan kokouksista on pidet-
tävä pöytäkirjaa. Pöytäkirja on pidettävä
n ä htävä nä isä n nö itsijäto i m istossa. Pöytä ki r-
ja on lähetettävä tiedoksi toimikunnan jäse-
nille ja kiinteistöyhtiön hallitukselle.

25S
Palkkiot ja kulut

Kiinteistöyhtiö maksaa vuokralaistoimikun-
nan puheenjohtajalle ja jäsenille toimikun-
nan kokouksista palkkion, joka määräytyy
siten kuin ilman hallinnollista ratkaisuvaltaa
olevan toimielimen palkkiosta on Helsingin
kaupungin luottamushenkilöiden palkkio-
säännössä on määrätty.

Yhtiö maksaa erikseen sovittavalla tavalla
toim iku nnasta aiheutuvat m u ut kohtu u ll isi ksi
katsottavat kulut.

K i nte i stöyhti ö n j a a I u eyhti ö n to i m itu sjo htaja
tai hänen edustajansa on erikseen sovitta-
essa läsnä toimikunnan kokouksessa.

Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoi-
ta. Palkkioiden maksaminen asiantuntijoille
edeflyttää alueyhtiön hallituksen etukäteis-
hyväksyntää.

24S
Pöytäkirja

Vuokralaistoimikunnan kokouksista on pidet-
tävä pöytäkirjaa.

Pöytäkirja on pidettävä nähtävänä alueyhti-
ön toimistossa. Pöytäkirja on lähetettävä
tiedoksi toimikunnan jäsenille sekä klnfels-
töyhtiön ja alueyhtiön hallitukselle.

25S
Palkkiot ja kulut

Alueyhtiö / Kiinteistöyhfiö maksaa vuokra-
la istoi m iku n nan pu heenjohtajal le ja jäsen ille
toimikunnan kokouksista palkkion, joka
määräytyy siten kuin ilman hallinnollista rat-
kaisuvaltaa olevan toimielimenpalkkiosta on
Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden
pal kkiosään nössä määrätty.

Yhtiö maksaa erikseen sovittavalla tavalla
toim iku n nasta aiheutuvat muut kohtuul I isiksi
katsottavat kulut.
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V LUKU
Vu okrala is neuvotte I u ku nta

26S
Kokoonpano ja toimikausi

Vuokralaistoim ikuntien yhteistyöelimenä ja
kaikkien kiinteistöyhtiöiden asukkaiden
edustajana toim ii vuokralaisneuvottelu ku nta.

Neuvottelu kunnassa ovat varsinaisina jäse-
ninä kunkin vuokralaistoimikunnan puheen-
johtaja sekä yksi kunkin vuokralaistoimikun-
nan keskuudestaan valitsema jäsen. Varsi-
naisille jäsenille vuokralaistoimikunta valit-
see keskuudestaan varajäsenet.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sih-
teerin.

Neuvottelukunnalla on oikeus valita keskuu-
destaan työvaliokunta, johon puheenjohta-
jan, varapuheenjohtajan ja sihteerin lisäksi
valitaan enintään kaksijäsentä ja kaksi va-
rajäsentä.

Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi kalen-
terivuotta.

27S
Kokoontuminen

Vuokralaisneuvottelu ku nta kokoontu u en-
simmäisen kerran edellisen neuvottelukun-
nan puheenjohtajan kutsusta ja muulloin
puheenjohtajansa kutsusta tarvittaessa, kui-
tenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa, se-
kä milloin vähintään yksi kolmasosa neuvot-
telukunnan jäsenistä sitä kirjallisesti puheen-
johtajalta vaatii.

28S
Päätösvaltaisu us ja päätöksenteko

Vuokralaisneuvottelukunta on päätösvaltai-
nen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjoh-
taja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

V LUKU
Vuokralais ne uvotte I u ku nta

26S
Kokoonpano ja toimikausi

Vuokralaistoimikuntien yhteistyöelimenä ja
ki i nte i stöyhfön asu kkaiden ed u staj ana to i m i i

vuo krala isneu vottel u ku nta.

Neuvottelukunnassa ovat varsinaisina jäse-
ninä kunkin vuokralaistoimikunnan puheen-
johtaja sekä yksi kunkin vuokralaistoimikun-
nan keskuudestaan valitsema jäsen. Varsi-
naisille jäsenille vuokralaistoimikunta valit-
see keskuudestaan varajäsenet.

Neuvottelu ku nta val itsee keskuudestaan
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sih-
teerin.

Neuvottelukunnalla on oikeus valita keskuu-
destaan työvaliokunta, johon puheenjohta-
jan, varapuheenjohtajan ja sihteerin lisäksi
valitaan enintään kaksijäsentä ja kaksi va-
rajäsentä.

Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi kalen-
terivuotta.

27S
Kokoontuminen

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontuu en-
simmäisen kerran edellisen neuvottelukun-
nan puheenjohtajan kutsusta ja muulloin
puheenjohtajansa kutsusta tarvittaessa, kui-
tenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa, se-
kä milloin vähintään yksi kolmasosa neuvot-
telukunnan jäsenistä sitä kirjallisesti puheen-
johtajalta vaatii.

28S
Päätösvaltaisu us ja päätöksenteko

Vuokralaisneuvottelu ku nta on päätösvaltai-
nen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjoh-
taja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
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Neuvottelukunnan päätökseksi tulee se mie-
lipide, mitä enemmistö kokouksessa anne-
tuista äänistä on kannattanut. Aänten men-
nessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muul-
loin se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoit-
taa kannattavansa.

2es
Tehtävät

Vuokralaisneuvottelukunnan tehtävänä on

1 käsitellä vuokralaistoimikuntien
ja talotoimikuntien sille tekemät
esitykset ja

2 tehdä aloitteita, esityksiä ja an
taa lausuntoja vuokralaisia
koskevista asioista niistä
päättäville tahoille.

Neuvottelukunnan päätökseksi tulee se mie-
lipide, mitä enemmistö kokouksessa anne-
tuista äänistä on kannattanut. Aänten men-
nessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muul-
loin se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoit-
taa kannattavansa.

A setettae s sa e h d o kka ita a su ka sj äsenrksi
ki i nte i stöyhti ö n h a I I itu ksee n n e u votte I u ku n -
nassa on noudatettava suhteellista vaalita-
paa vähintään yhden kolmasosan jäsenistä
niin vaatiessa.

2es
Tehtävät

V u okra la i sne uvottel u ku n nan tehtävänä on

1 osallistua valmisteluun, tehdä
esityksiä, neuvotella ja antaa
lau su nto ki i nte i stöyhtiön
y hte i se stä h o itoj ä rj e ste I mä stä,
i sän nöi n n i n j a h uoltotehtävien
j ärje stämi sesfä sekä yhte i si stä
tiloista ja hankinnoista

2 osallistua valmisteluun, tehdä
esityksiä, neuvotella ja antaa
I au su nto ki i nte i stöyhtiön
yhteisistä korjau s-, rahoitu s-
ja vuokran tasoituksen
suunnitelmista

3 nimetä vuokralaistoimikuntien
esittämistä ehdokkaista kaksi
asukasläs e ntä, jo i sta to i se n
tulee olla mies ja toisen nainen,
ja yksi varajäsen kiinteistöyhtiön
hallitukseen

4 valita vuokralaistoimikuntien
aseffamis ta e h d o kka i sta
kiinteistöyhtiön yhteinen valvoja
seuraamaan ja tarkastamaan
yhtiön talouden ja hallinnon
hoitoa
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5 nimetä vuokralaistoimikuntien
a setta m i sta e h d okka i sta
enintään kaksi
asukasläs e ntä ki i nte i stöyhti ö n
työmaatoimikuntaan

6 päättää kiinteistöyhtiön
j ä rj e sty s sä ä ntöj e n srsä//ösfä

7 käsitellä vuokralaistoimikuntien
ja talotoimiku ntien sille
tekemät aloitteet ja esrfyksef
sekä kiinteistöyhtiön hallituksen
n e u votte I u ku n n a n kä site ltävä ksi
antamat asiat ja

8 tehdä aloifteita, esityksiä ja
antaa lausu ntoja vuokralaisia
koskevi sta asioisfa n i i stä
päättäville tahoille.

30s
Tie d o n saa nti oi ke u s ja tied ofta m i sve lvo I I i -
SUUS

V u o kra I a i sne uvotte I u ku n n al I a j a ki i nte i stöy h -
tiön talouden ja hallinnon valvojalla on oike-
us saada ja kiinteistöyhtiöllä sekä alueyhti-
öillä velvol/isuus toimittaa tietoja yhtiön ta-
louteen ja toimintaan liittyvistä asioista yh-
teishallintolain 17 $;n sekä neuvottelukun-
nan ja valvojan tehtävien hoitamisen edellyt-
fämässä laajuudessa.

3r$
Läsnäolo- ja puheoikeu s

Ki nte i stiryhtiön h all itu kse n a sukasjäse n illä
ja n äide n varajäsene I lä sekä ki i nte i sttihtiön
yhte i se I lä valvojalla ja kiinte i stöyhtiön työ-
maatoimikunnan jäsenillä on läsnäolo- ja
pu heoikeu s vu okralai sne uvofte I u ku n nan
kokouksessa.

Kiinteistöyhtiön toimitu sjohtaja tai hänen
edustajansa on erikseen soviffaessa läsnä
n e uvotte I u ku n n a n kokouksessa.
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30s
Palkkiot ja kulut

Vuokralaisneuvottelukunnan ja sen työvalio-
kunnan puheenjohtajan ja jäsenten palkkioi-
den sekä neuvottelukunnan muiden kulujen
osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä
tämän säännön 25 $:ssä on palkkioista
määrätty.

Neuvottelukunnalla on oikeus kuulla asian-
tuntijoita. Palkkioiden maksaminen asiantun-
tijo i I I e e d e I lyttää ki i nte i stoyhtiön h al I itu kse n
etu käte i shyväksyntää.

32S
Pöytäkirja

V u okral ai sne uvottelu ku n na n kokou ksi sta on
pideftävä pöytäkirjaa.

Pöytäkirja on pidettävä nähtävän ä ki i nte i stö-
yhtiön foimrsfossa. Pöytäkirja on lähetettävä
tiedoksi neuvottelukunnan jäsenille, kiinteis-
töyhtiön hallitukselle ja alueyhtiölle.

33S
Palkkiot ja kulut

K i nte i stöyhti ö m a ksa a vu o kra I a i sn e uvotte -
lukunnan ja sen työvaliokunnan puheenjoh-
tajalle ja jäsenille neuvoftelukunnan ja työ-
valiokunnan kokouksista palkkion, joka mää-
räytyy siten kuin ilman hallinnollista ratkai-
suvaltaa olevan toimielimenpalkkiosta on
Helsingin kaupungin luoftamushenkilöiden
p a I kkio sä ännössä m ä äräfty.

Yhtiö maksaa erikseen sovittavalla tavalla
neuvottelukunnasta aiheutuvat muut koh-
tu u I I i si ksi katsottavat ku I ut.




