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Asukkaiden kokousta ennen

Talotoimikunta/luottamushenkilö valmistelee asukkaiden kokoukselle 
osallistavan budjetoinnin seuraavalle vuodelle
• Pienelle kohteelle valmiiksi esimerkkejä mitä voi tehdä
• Isolle kohteelle kannattaa tehdä valmiimpi esitys
• 200 € määrärahasta kannattaa varata talotoimikunnalle kokouksiin, 

toimistokuluihin yms.



• Talotoimikunta tekee selvityksen asukkaiden kokoukselle edellisen 
vuoden määrärahan käytöstä. Tässä käytetään tammikuussa 
aluetoimistolle toimitettuja materiaaleja. Jos nämä ovat olleet jos 
silloin asukkaiden nähtävinä, niin asukkaiden kokouksessa lähinnä voi 
esittää niistä kysymyksiä.

• Selvitys kuluvan vuoden rahan käytöstä ja toiminnasta kokoukseen 
asti.

• Selvitys on järkevintä tehdä suoraan oikealle pohjalle.



Asukkaiden kokouksessa

• Päätetään osallistavasta budjetoinnista seuraavan vuoden 
määrärahan mukaan. (ei oteta mukaan siirtyvää summaa)

• Selvitys edellisen vuoden määrärahasta/toiminnasta ja kuluvasta 
vuodesta kokoukseen asti.

• Menee pöytäkirjan liitteenä Hekaan



Tammikuussa

Talotoimikunta tekee tarkennetun määrärahaselvityksen isännöitsijälle, 
jossa toimintasuunnitelmassa otetaan huomioon lisäksi edelliseltä 
vuodelta siirtyvä summa 31.1.  mennessä.
• Kannattaa käsitellä samassa kokouksessa korjaus-, PTS ja 

kerhohankkeiden kanssa. Eli ei tarvitse pitää erillistä kokousta 
tammikuussa tätä varten.

• Edelliseltä vuodelta siirtyy maksimissaan 25 %
• Rahoja ei oteta pois tililtä (yleensä) vuoden vaihteessa, vaan summa 

oikaistaan sitten kun tilitys on tehty.



• Selvitys sisältää määrärahojen selvityslomakkeen, kalustoluettelon,  
toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman. Nämä Hekan 
lomakkeet löytyvät hekalaiset.fi –sivustolta ja niitä tulee käyttää. 
Ainostaan kalusteluettelon voi tehdä omalle pohjalle, jos tavaroita on 
paljon. Tällöin siitä tulee ilmetä samat asiat kuin Hekan lomakkeessa 
on.

• Lomakkeet allekirjoittaa (jos mahdollista) edellisen vuoden 
talotoimikunnasta kaksi henkilöä. 

• Selvitykseen ei tarvitse liittää kuitteja (säilytettävä siihen asti kun 
selvitys on hyväksytty aluetoimistossa)



Maaliskuun puoleen väliin mennessä

• Isännöitsijä käsittelee selvityksen  
• Siirtää uuden määrärahan S-Business -kortille/oikaisee summan
• Kortti menee sulkuun jossain vaiheessa, jos selvitystä ei ole 

kehotuksista huolimatta tehty.



• Määrärahaselvitys käsitellään tilityksen laadinnan jälkeen seuraavassa 
talotoimikunnan kokouksessa. Jos isännöitsijältä tulee huomautuksia, 
ne tulee kertoa talotoimikunnalle.



Yleistä

• S-business kortilla ostoksia tehdessä kuitit menee isännöitsijälle.
• Muut ostot sovitaan isännöitsijän kanssa ja hän vähentää ne 

talotoimikunnan saldolta. Vähennyksestä tulee tieto 
puheenjohtajalle/rahastonhoitajalle.

• Kaasusta palautus S-tilille tai kuittia vastaan rahat ostajan tilille.
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