
KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Asukasosallisuus ja - demokratia

Asukasosallisuus ja -demokratia johtamisjärjestelmässä

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

1. Asiakaslähtöisyys on osa   ■■
yhtiön arvoja, visiota ja strategiaa.

2. Yhtiöllä on tiedossa   ■■
asukasosallisuuteen liittyvät 
lakisääteiset vaatimukset, 
jotka koskevat sen toimintaa 
(mm. asukasdemokratia, 
kuluttajalainsäädäntö).

3. Yhtiö on kartoittanut   ■■
toimenpiteet, joilla se voi edistää 
asukasosallisuutta ja -lähtöisyyttä.

4. Asukasosallisuuden   ■■
kehittämiseksi on suunnitelma, 
vastuutahot ja resurssit. 

5. Asukasosallisuudelle on   ■■
asetettu tavoitteita vuosittaisessa 
toimintasuunnitelmassa. 

6. Edellä mainittuja tavoitteita   ■■
seurataan säännöllisesti 
sovittujen mittareiden avulla. 

7. Henkilökunnalle on   ■■
annettu asiakaslähtöisyyteen ja 
-osal  li  suuteen liittyvää koulutusta.

Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki
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8. Uusille asukkaille   ■■
kerrotaan asukastoiminnasta 
ja vuokralaisdemokratiasta 
vuokrasopimuksen 
allekirjoittamisen yhteydessä. 

9. Uusille asukkaille annetaan   ■■
kirjallinen tervetuliaispaketti, 
jossa on tarpeellista tietoa (asu-
kastoiminta, vastuiden jakaantu-
minen asukkaan, asukaselinten 
ja yhtiön kesken, jätehuolto, 
energian ja veden käyttö). 

10. Uusille asukkaille   ■■
järjestetään tervetuliaistilaisuus.

11. Kaikille asukkaille on   ■■
annettu selkeässä kirjallisessa 
muodossa tietoa mahdollisuuksista 
vaikuttaa taloyhtiön asioihin.

12. Kaikkia asukkaita   ■■
koskevista asioista tiedotetaan 
selkeästi. Tiedotusta varten on 
olemassa sovitut käytännöt.

13. Asukkaita kiinnostava tieto   ■■
yhtiön keskeisistä toiminnoista 
on helposti kaikkien saatavilla 
(esim. ikä- ja kieliryhmät).

14. Asukaspalautteeseen   ■■
vastataan ripeästi ja asiallisesti. 

15. Budjetit ja   ■■
hoitokustannukset esitetään 
asukkaille selkeässä muodossa, 
jotta kaikki ymmärtävät, miten ja 
mihin asioihin he voivat vaikuttaa. 

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)
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Asukasosallisuuden käytännöt ja kehittäminen
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16. Asukkaiden osallisuuden   ■■
lisäämiseksi on erilaisia 
menetelmiä, joita käytetään 
sovitusti (esim. kilpailut, 
tapahtumat, koulutukset, 
tiedotuskampanjat).

17.  Asukaskokoukseen on   ■■
houkuteltu ihmisiä eri keinoin 
(esim. arpajaiset, pullakahvit, 
viestintätavan muutos).

18. Asukastoimikunnista ja   ■■
mahdollisista yhteistyöelimistä 
pyritään tekemään paikkoja, 
joihin kannattaa pyrkiä. 

19. Asukastoimikuntaa ja   ■■
muissa asukaselimissä toimivia 
aktiiveja kiitetään toiminnasta 
säännöllisesti (esim. sanallisesti, 
tapahtumalla, retkellä). 

 20. Asukkaille on suositeltu   ■■
syventävää materiaalia asukas-
toiminnasta (esim. ARA: Asukas-
 demokratia tavaksi taloon 2008). 

21. Asukkaille on järjestetty   ■■
koulutuksia asukastoiminnan 
kehittämiseksi.

22. Asukastoimikunnan   ■■
jäsenille on järjestetty viestinnän 
ja esiintymisen koulutusta.

23. Asukkaille on tarjolla   ■■
erilaisia tapoja osallistua:
• Energia- ja ympäristöekspertit 
• Piha- ja kulttuurivastaavat
• Maahanmuuttajien yhdyshenkilö
• Juhlatoimikuntien jäsenyys
• Jne.

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
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24. Asukastoimikunnan   ■■
toimintaa tuetaan muutenkin 
kuin taloudellisesti. 

25. Asukkailta on kysytty   ■■
asukastiloihin ja tapahtumiin 
liittyviä toiveita ja kehitysideoita. 
Tarvittaessa palautteen perusteella 
on ryhdytty toimenpiteisiin. 

26. Asukastilojen käyttöastetta   ■■
on pyritty nostamaan (esim. 
aktiivinen markkinointi).

Asukkaat mukana kiinteistön hoito- ja korjaustöissä

27. Asukastoimikuntien mielipi-  ■■
teitä kysytään kiinteistöä koskevien 
korjausten suunnittelun yhteydessä. 
Tarvittaessa palautteen perusteel-
la on ryhdytty toimenpiteisiin.

28. Kaikkien asukkaiden   ■■
mielipidettä kysytään kiinteistöä 
koskevien suurempien korjausten 
suunnittelun yhteydessä.  Tarvit-
 taessa palautteen perusteella 
on ryhdytty toimenpiteisiin. 

29.   Asukkaille tarjotaan   ■■
mahdollisuutta tehdä 
omatoimiremontteja. 

30. Asukkaille järjestetään   ■■
koulutusta kodin kunnostamisesta 
(esim. maalaus). 

31. Uusille asukkaille   ■■
tarjotaan remonttipakettia, 
jonka avulla he voivat tehdä 
huoneistosta mieleisensä. 
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