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Lahden Talojen
Asukasdemokratiamalli

Asukasdemokratiatoimikunnan käsittely 14.11.2005 ja alueneuvostojen yhteiskokouksen käsittely
30.11.2005 ja yhtiön hallituksen käsittely 15.12.2005

Päivitykset:

Asukashallitus 19.11.2008, hallitus 17.12.2008

Asukashallitus 10.12.2012, hallitus 19.12.2012

Asukashallitus 10.10.2013, 29.11.2013 ja 12.2.2014

Asukkaiden kokousten käsittely helmi-huhtikuu 2014

Asukashallitus 7.5.2014, Hallitus 22.5.2014

Asukasdemokratian tavoitteet

• Asumisviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden parantaminen

• Asukkaiden aktiivisuuden ja kiinnostuksen lisääminen omaan asumiseensa ja asuinympäristöönsä

• Yhteistyön, avoimuuden ja vuorovaikutuksen lisääminen asukkaiden ja omistajan välillä

• Vuokralla asumisen imagon nostaminen

• Yhteishallintolakiin liittyvien asioiden käsitteleminen
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Asukasdemokratian toimintakaavio

1. Asukkaiden kokous
Kokoontuminen ja tehtävät:

• Kokoontuu vähintään kerran vuodessa

• Tarkastaa asukastoimikunnan varojen käytön

• Valitsee asukastoimikunnan tai luottamushenkilön (yhdyshenkilön)

• Valitsee väestönsuojeluhenkilöstön ja mahdolliset muut toimikunnat

• Toimii yhteishallintolain edellyttämällä tavalla

• Valitsee ehdokkaan tai ehdokkaat asukashallituksen vaaleihin vuokranmääritysyksiköstään

• Valitsee ehdokkaan tai ehdokkaat Lahden Asunnot Oy:n hallitukseen
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2. Asukastoimikunta
Toimikausi ja tehtävät:

• Toimikausi on yhdestä kahteen vuotta

• Kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa

• Kutsuu asukkaiden kokoukset koolle

• Asukastoimikunnan tai sitä varten asukkaiden kokouksessa valitun toimikunnan tai
varainhoitajan on pidettävä yhtiön antamista toimintamäärärahoista tilikausittain kirjaa siten,
että niistä selviää tulojen lisäksi kulut ja niiden kohteet.

• Mikäli vuokranmääritysyksikössä ei ole voitu valita vastuullista varainhoitajaa, ei
toimintamäärärahoja asukastoimikunnan tilille voida tilittää. Tällöin hyväksyttäviä kuluja
maksetaan vain asianmukaista laskua tai tositetta vastaan.

2. Asukastoimikunta
Tehtävät:

• Hoitaa asukkaiden kokouksen antamat tehtävät

• Osallistuu vuokranmääritysyksikkönsä talousarvion valmisteluun ja käsittelyyn budjettitorilla
ja antaa halutessaan lausunnon talousarvio- ja vuokranmääritysesityksestä yhtiön
asukashallitukselle. Edellisen vuoden tulos esitellään asukastoimikunnille tulevan vuoden
budjettiehdotusta käsiteltäessä.

• Toimittaa pitämistään kokouksista tarvittaessa muistiot tai pöytäkirjat vuokranantajalle
mahdollisia jatkotoimenpiteitä ja säilytystä varten. Muistio tai pöytäkirja voidaan toimittaa
myös sähköisenä versiona.

• Toimii yhteishallintolain edellyttämällä tavalla
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3. Vaaliohjeet
• Asukashallituksen vaalit järjestetään joka neljäs vuosi aina kunnallisvaalivuoden jälkeisenä

vuotena maaliskuun loppuun mennessä. Vaaleissa asukashallitukseen valitaan yhdeksän (9)
varsinasta jäsentä ja heille viisi (5) varajäsentä.

• Kaikki vaalijärjestelyt hoitaa vaalitoimikunta. Vaalitoimikunnan muodostavat Lahden Talot -
konsernin toimihenkilöt ja asukashallituksen keskuudestaan valitsemat kahdesta neljään (2-4)
jäsentä yhdessä.

• Asukkaiden kokous voi asettaa vuokranmääritysyksiköstään vaaleihin ehdokkaaksi yhden tai
useamman kirjallisesti suostumuksensa antaneen henkilön.

• Ehdokkaiden tulee olla täysi-ikäisiä ja -valtaisia henkilöitä. Heidän tulee asua ja olla kirjoilla
Lahden Talojen kiinteistöissä. Äänioikeutettuja ovat kaikki 18 vuotta täyttäneet asukkaat. Lahden
Talot Oy -konsernin palveluksessa oleva henkilö ei voi asettua ehdokkaaksi vaaleissa.

3. Vaaliohjeet
• Asukashallituksen vaali suoritetaan vaalitoimikunnan ilmoittamana aikana ja tavalla.

Vaalitoimikunta toimittaa ilmoitustauluille ehdokaslistat ja lisäksi tiedottaa päättämällään tavalla
vaalista kahta viikkoa ennen vaaleja.

• Äänestyksessä yhdeksän eniten ääniä saanutta ehdokasta saavat asukashallituksen paikat ja
seuraavat viisi äänimääräjärjestyksessä saavat varajäsenten paikat.

• Mikäli asukashallituksesta eroaa jäseniä, täydennetään paikat varajäsenistä vaalien äänimäärien
mukaisessa järjestyksessä.
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4. Asukashallitus
Tavoitteet, toimikausi, kokoonpano ja tehtävät:

• Asukashallitus on yhteistoimintalaissa (649/1990) määritelty yhteistyöelin, joka hoitaa
lainmukaiset yhtiötason asukasdemokratiatehtävät.

• Asukashallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta ja se päättyy toimikauden jälkeiseen
vaalipäivään.

• Asukashallitukseen kuuluu yhdeksän asukasjäsentä (ja heillä viisi varajäsentä) ja yhdestä
neljään (1-4) yhtiön edustajaa. Lisäksi kokouksiin voidaan kutsua myös eri alojen
asiantuntijoita.

• Valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
• Kokoontuu vähintään kaksi kertaa tilikaudella.
• Käsittelee asukasdemokratiaan liittyviä asioita ja asukastoimikuntien sille esittämiä asioita.

4. Asukashallitus
Tehtävät:

• Tiedottaa toiminnastaan asukastoimikunnille.

• Käsittelee yhtiön talousarvion perusteet perusparannushankkeineen.

• Antaa lausunnon vuokranmääritysyksikköjen talousarvioista ja vuokranmäärityksistä yhtiön
hallitukselle.

• Käsittelee tiedoksi saamansa tilinpäätösinformaation.

• Asettaa tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja niiden vetäjät sekä koordinoi em.
toimikuntien työn.

• Laatii esityksiä hallitukselle.

• Päättää asukasdemokratiamäärärahojen käytöstä.

• Valmistelee tähän asukasdemokratiamalliin tehtävät muutokset asukkaiden kokouksille
hyväksyttäväksi ja hallitukselle, joka vahvistaa esitetyt muutokset
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5. Asukashallituksen toimikunnat

Asettaminen, toimikausi ja tehtävät:

• Toimikauden määrittelee asukashallitus ja se on enintään sama kuin asukashallituksen
toimikausi

• Tehtävät määrittelee asukashallitus. Toimialueita perustettaville toimikunnille voisivat olla
esimerkiksi:

• Koulutusasiat
• Ympäristöasiat (pihakilpailut, siivoustalkoot yms.)
• Liikunta, urheilu ja muut kulttuuriasiat (talo- ja yhtiötason liikunta- ja jopa

kilpailutapahtumien järjestäminen, teatteri- ja konserttimatkat yms.)
• ym. yhteistoiminnan ja yhteisöllisyyden parantamiseen tähtäävät toimet

Budjettitori - kattava tietopaketti talousarvioiden käsittelyyn

Rooli, osallistujat ja tehtävät:

• On vuokranmääritysyksikköjen asukastoimikuntien tai niiden yhdyshenkilöiden ja yhtiön
välinen tilaisuus. Toimii osana vuokranmääritysyksikköjen talousarviovalmistelua ja vuokrien
määräytymistä. Antaa lisätietoa kirjallisten talousarvioesitysten lisäksi
vuokranmääritysyksiköiden talousarvioiden perusteista, yhtiön talousarviosta ja korjausrahan
käyttösuunnitelmasta ja merkittävimmistä korjaushankkeista.

• Vuokranmääritysyksikköjen asukastoimikuntien edustajien tai niiden yhdyshenkilöiden lisäksi
tilaisuuteen osallistuvat yhtiön puolesta talousarvioiden valmisteluun osallistuvat henkilöt,
jotka myös esittelevät ja vastaavat kysymyksiin vastuualueensa asioissa.

• Ennen budjettitoria vuokranmääritysyksikköjen asukastoimikunnille tai niiden
yhdyshenkilöille toimitetaan yhtiön puolesta budjettitorille kirjallinen kutsu, jonka liitteinä
ovat vuokranmääritystä ja talousarvioita koskevat tiedot, kuten budjetoinnin perusteet ja
kustannuspaikan talousarvioluonnos.

• Antaa tietoa yhtiötason talous- ja kehitysnäkymistä sekä muista ajankohtaisista asioista.


