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ASUKASAKTIIVIN KOKOUSPALKKIOIDEN MAKSUTIEDOT 

 Lue ensin kääntöpuolelta VAV Asunnot Oy:n asukastoiminnan kokouspalkkioiden 
maksamisen periaatteet. Merkitse sitten tähän listaan sinun tietosi kokouspalkkioiden 
maksamisesta varten.  

 
 Muista liittää mukaan myös verokorttisi palkkiota varten. Mikäli VAV:lla ole sitä  

maksuhetkellä, ennakonpidätys palkkiostasi on verottajan vaatimuksesta 60 %.  
 
HENKILÖTIEDOT 
  
 Nimi________________________________________________________________ 

 Osoite______________________________________________________________ 

Henkilötunnus ________________________________________________________ 

 Pankkitili IBAN -muodossa ______________________________________________ 

 Pankkitilin BIC ________________________________________________________ 

 

 

YTE -KOKOUKSET     Päivämäärä 

 ______________________________________________ ______________ 

 ______________________________________________ ______________ 

 ______________________________________________ ______________ 

 ______________________________________________ ______________ 

 ______________________________________________ ______________ 

 ______________________________________________ ______________ 

  
 
 
Kokouspalkkio maksetaan 31.5. ja 30.11. vain niistä YTE -kokouksista, joissa on 
VAV:n edustaja mukana ja joista kokouksen pöytäkirja on toimitettu isännöitsijälle. 
Pöytäkirjan toimitusvelvollisuus on kokouksen sihteerillä tai puheenjohtajalla.   

 
 Antamiasi henkilötietoja säilytetään ainoastaan VAV:n palkkahallinnossa,  

eikä tietoja anneta tai siirretä muuhun käyttöön.  
 
 Palauta täyttämäsi palkkiolomake omalle isännöitsijällesi joko sähköpostilla 

etunimi.sukunimi@vav.fi tai postilla VAV Asunnot Oy, Veturikuja 7, 01300 Vantaa. 
 
             
 
 

          KÄÄNNÄ 

mailto:etunimi.sukunimi@vav.fi


  
 
 

ASUKASAKTIIVIEN KOKOUSPALKKIOT 

 
VAV Asunnot Oy:n asukastoiminta on lähtökohtaisesti vapaaehtoista ja perustuu 
asukkaiden aktiivisuuteen. Tietyistä kokoustehtävistä maksetaan kokouspalkkiot, joiden 
maksuperiaatteet on kerrottu alla.  
 
Puheenjohtajiston kokous 

Vuoden 2021 kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot maksetaan aiemman sopimuksen mukaan. 
Jos YTE-puheenjohtaja on estynyt saapumasta varsinaiseen puheenjohtajiston 
kokoukseen, maksetaan hänen varajäsenelleen kokouspalkkio ja varajäsenelle maksettu 
palkkio vähennetään varsinaisen YTE-puheenjohtajan vuosipalkkiosta. 

 Puheenjohtajiston vuosipalkkio 

• puheenjohtaja  1 800,00 € 
• varsinainen jäsen  1 200,00 €  
• varajäsen  100,00 € per kokous 

YTE-kokous 

 Asukastoimikuntien puheenjohtajien kokouspalkkio per kokous   

• puheenjohtaja  149,80 € 
• jäsen   100,00 € 

YTE-kokouksesta maksetaan palkkio vain, kun VAV:n edustaja on läsnä kokouksessa 
ja maksu suoritetaan kokouspöytäkirjan läsnäolomerkintöjen perusteella. Jos samasta 
vuokranmääritysyksiköstä on useampi edustaja, palkkio maksetaan vain varsinaiselle 
asukastoimikunnan puheenjohtajalle. 
 
Asukastoimikuntien ja asukkaiden kokouksista ei makseta kokouspalkkiota. 

Asukasaktiivien kokouspalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa, 31.5. ja 30.11.  
Jotta kokouspalkkio voidaan maksaa 31.5., tulee kokouspöytäkirjojen ja palkkioon maksuun 
tarvittavien henkilötietojen olla VAV:lla viimeistään 1.5. Vastaavasti näiden dokumenttien 
tulee olla VAV:lla viimeistään 1.11., jos palkkio halutaan maksettavaksi 30.11.  
 
Jos dokumentit eivät ole VAV:lla eräpäivään mennessä, siirtyy maksu seuraavaan 
maksatuspäivään kuuden (6) kuukauden päähän. 
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