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VTS-KOTIEN  asukkaat voivat 
hyödyntää etupisteitään monin 
tavoin.  Ni i l lä voi  esimerkiksi 
kunnostaa ja sisustaa kotia, paran-
taa asumisturvallisuutta tai tila-
ta palveluita, kuten siivouksen tai 
ikkunoiden ja parvekelasien pesun.

Pistesaldosi tarkistat käteväs-
ti kirjautumalla VTS-kotien netti-
sivuille. Tämän esitteen keskiaukea-
malta voit katsoa, mitä pisteilläsi 

jo saat tai paljonko vielä tarvitset 
lisäpisteitä vaikkapa peiliovelliseen 
vaatekaappiin. 

Takasivun taulukosta näet mistä 
kaikesta sinulle kertyy pisteitä. 
Takasivulla myös esitellään uusin 
piste-etu, tyylikkäät rullaverhot, 
jotka saat niin halutessasi täysin 
pimentävällä kankaalla.

Kun tilaat pintaremontin, voit 
valita mieleisesi tapetit ja/tai maalit 

laajasta valikoimasta. Valitse myös 
haluatko tehdä maalaus- ja tape-
tointityöt itse, vai tuleeko ammatti-
lainen hoitamaan homman laaduk-
kaasti ja vaivattomasti.

Pistä siis koti pisteillä paremmak-
si! Tutustu rauhassa valikoimaan 
ja tee tilaus netissä ihan milloin 
sinulle parhaiten sopii. Tilausohjeet 
löydät takakannesta.

KATSO KAIKKI PISTE-EDUT 
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Pisteet kotiin on VTS-kotien asukasetujärjestelmä, joka palkitsee 
pitkäaikaisesta asumisesta sekä osallistumisesta asukastoimintaan.
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MITÄ SAISI OLLA?
TARVIKKEET

OMATOIMISIIN REMONTTEIHIN 

Koko asunnon seinien pintaremontti  3000 pistettä 

Asuinhuoneen pintaremontti  1000 pistettä 

Yhden seinän pintaremontti  500 pistettä 

KODIN SIIVOUS 
 
Kahden tunnin kotisiivous 1200 pistettä 
 
Kolmen tunnin kotisiivous 1800 pistettä 
 
Neljän tunnin kotisiivous  2400 pistettä 
 
  

KODINKONEIDEN
ASENNUSPALVELUT 

 
Astianpesukoneen asennus Veloitukseton 
sis. turvakaukalo palvelu
(1. käynti veloitukseton) 
 
Pyykinpesukoneen asennus 1000 pistettä  
 
Kuivausrummun asennus 1000 pistettä 
 
Pesutornin asennus 
(pesukone ja kuivausrumpu)  1500 pistettä   
 
Vanhan laitteen kuljetus
kierrätettäväksi 1000 pistettä 
 
Lisätyöt 1500 pistettä 
 /tunti

VTS-KODEILTA TILATUT REMONTIT 
SISÄLTÄEN TYÖN JA TARVIKKEET 

 
Koko asunnon seinien pintaremontti 5000 pistettä 

Asuinhuoneen seinien pintaremontti 2000 pistettä   

Asuinhuoneen
yhden seinän pintaremontti 1000 pistettä 

Lattiaremontti / yksiö tai kaksio  7500 pistettä
Lattiaremontti / kolmio tai isompi  9500 pistettä
Lattiaremontti / yksi huone  4000 pistettä
   
Asukas tyhjentää huoneet ja tarvittaessa muuttaa 
remontin ajaksi itse hankkimaansa evakkoasun-
toon. Tarkemmat ohjeet palveluisännöitsijältä. 

SISÄISEN VAIHDON MUUTTOETU

1H+keittiö  4000 pistettä
•  auto, kuljettaja ja muuttomies
•  10 kpl muuttolaatikoita ja
 pakkausmateriaalit

2H+keittiö  5000 pistettä
•  auto, kuljettaja ja 
 2 muuttomiestä
•  20 kpl muuttolaatikoita ja 
 pakkausmateriaalit

3H+keittiö  6000 pistettä
•  auto, kuljettaja ja 
 2 muuttomiestä
•  30 kpl muuttolaatikoita ja 
 pakkausmateriaalit

4H+keittiö  8000 pistettä
•  auto, kuljettaja ja 
 3 muuttomiestä
•  40 kpl muuttolaatikoita ja 
 pakkausmateriaalit

Mikäli irtaimiston määrä poikkeaa huomattavasti ko. 
asuntotyypin tavanomaisesta määrästä, on piste-
hinta taulukon hintaa korkeampi (asuntotyyppikoh-
tainen pistehinta + 2000 pistettä tai 100€ jokaiselta 
lisätunnilta).

Katso tarkemmat tiedot osoitteesta vts.fi, 
kirjoita hakukenttään muuttoetu.

ETUSETELI

45,05 euron arvoinen etuseteli, 1000 pistettä
joka käy maksuvälineenä Ikeassa,
Lielahden ja Nekalan
K-Raudoissa sekä Kalevan ja
Lielahden Powereissa.

ASUNNON SISUSTUS JA KALUSTUS,
SISÄLTÄÄ ASENNUKSEN 

 
Yhden huoneen sälekaihtimet 1000 pistettä
Tupakeittiön sälekaihtimet 1500 pistettä

Yhden huoneen rullaverhot  1000 pistettä
Tupakeittiön rullaverhot  1500 pistettä 

Parvekelasituksien aurinkoverhot  2500–5000 pistettä
 
Vaatekaappien peililiukuovet  2500 pistettä
Pariovellinen peililiukuovi  3000–5000 pistettä
Liukuoven jakopuite  500 pistettä
Yksittäinen vaatekaapin ovi  1500 pistettä
 
Kaappi eteiseen 
0-3 hyllyä + vaatetanko  2500 pistettä
0-3 hyllyä + 1 kori  3000 pistettä
0-3 hyllyä + 2 koria  3500 pistettä
0-3 hyllyä + 3 koria  4000 pistettä
Sisältää paikoilleen asennuksen.
Mikäli tilatataan vain kaappi,
ei liukuovia, niin mittaus- ja
asennuskäynnistä
veloitetaan 1000 pistettä.
 
Keittiön kaappeihin uudet ovet,
uudet etulevyt vetolaatikoihin ja
uusi työtaso 8000 pistettä 
 
Keittiön välitilan levy 1 seinään 3000 pistettä     
Keittiön välitilan levy 2 seinään 4000 pistettä 

Keittiön työpöydän led-valaisin
kahdella pistorasialla 1500 pistettä 
 
Wc:n tai kylpyhuoneen
led-kattovalaisin  1000 pistettä 
 
Auringonsuojakalvo ikkunaan
tai parvekelasiin 700 pistettä / m2 

Suihkuseinä ja verhokisko
kylpyhuoneeseen. 3200 pistettä 

ASENNETTAVAT
TURVAVARUSTEET 

Ovisilmä, 16 mm 1000 pistettä 
 
Oven turvaketju  1000 pistettä 
 
Ovisilmä ja turvaketju 1200 pistettä 

 
 

KODIN TURVALAITTEET 
 
Palovaroitin
Housegard SA4015 Optinen 100 pistettä 
 
Sammutuspeite 120 cm x 180 cm 100 pistettä 

Nestesammutin,
Gloria SDPHE6 6L 1000 pistettä



Lue lisää www.vts.fi/asukkaalle/asukasedutjatoiminta

• LIITTYMISPISTEET PISTEKERTYMÄ
Nykyiset asukkaat,  500 pistettä
kun liittyvät mukaan pistejärjestelmään. 
Uudet asukkaat,  500 pistettä
kun liittyvät mukaan pistejärjestelmään. 

• ASUMISAIKAPISTEET PISTEKERTYMÄ
Asumispisteet  Kultakin asumiskuukaudelta
voimassaolevan vuokrasopimuksen osalta. kertyy 20 pistettä kuukaudessa.
 
Lisäbonukset tavoitevuosista Vuosibonusten laskenta alkaa
24 kk = 500 lisäpistettä siitä päivästä lukien, kun
60 kk = 500 lisäpistettä henkilö on liittynyt
120 kk = 1000 lisäpistettä pistejärjestelmään.
  

• VUOKRANMAKSUPISTEET PISTEKERTYMÄ
Vuokran maksaminen ajallaan. 20 pistettä/kuukausi

• PISTEET KOTIVAKUUTUKSESTA PISTEKERTYMÄ
Voimassa oleva kotivakuutus. 200 pistettä, kun ilmoitus on
Asukas ilmoittaa palvelukeskukseen tehty palvelukeskukseen. Siitä
nimensä, vakuutusyhtiön nimen ja eteenpäin 10 pistettä/kuukausi
kotivakuutuksen numeron.  Pistekertymät eivät kerry
 takautuvasti.

• ASUKASTOIMINTAPISTEET PISTEKERTYMÄ
Asukastoimikunnan jäsen,
turvallisuuspäällikkö, varapuheenjohtaja,
yhdyshenkilö, digineuvoja. 25 pistettä/kk

Asukastoimikunnan taloudenhoitaja,
ympäristöohjaaja tai ekotiimiläinen. 50 pistettä/kk

Asukastoimikunnan sihteeri. 70 pistettä/kk

Asukastoimikunnan puheenjohtaja. 90 pistettä/kk

Pisteet kertyvät vain yhdestä asukastoimikunnan tehtävästä 
kerrallaan eli siitä toimesta, josta saa eniten pisteitä. 

Hyödynnä
omat pisteesi 
LISÄTIETOJA Pisteet kotiin 
-asukasetujärjestelmästä ja
oman pistetilanteesi löydät
osoitteesta
www.vts.fi/asukkaalle/
asukasedutjatoiminta
Kirjaudu sisään ja seuraa
ohjeita.

Tee pistehankinnat 
tilauslomakkeella

PISTEET KOTIIN -etupis-
teillä hankittavat palvelut 
ja remonttitarvikkeet yms. 
kannattaa aina tilata sähköi-
sellä palvelutilauslomak-
keella. Silloin tilaus löytää 
varmasti tiensä suoraan 
palveluisännöitsijälle.
Palvelutilauslomake löytyy 
osoitteesta www.vts.fi/asuk-
kaalle/sahkoisetpalvelut ja 
edellyttää kirjautumista.
Kaikissa remontointiin ja
asennuksiin liittyvissä
hankinnoissa asukkaita
neuvoo palveluisännöinti 
palveluisannoitsijat@vts.fi

HYVIÄ uutisia rullaverhojen hankin-
taa suunnitteleville! Nyt saat laaduk-
kaat Kvalita-rullaverhot pisteillä. 

Verhoilla hallitset asuntoon pääse-
vää valoa ja asumisen yksityisyyttä 
juuri kuten haluat. Tarjolla on sekä 
valoa läpäisevä vaihtoehto että 
täysin pimentävä kangas. Värisä-
vyjä on kaksi, valkoinen ja vaalean 
harmaa.

Klassinen rullaverho toimii ketju-
mekanismilla pehmeästi ja hiljaises-
ti. Mekanismi on myös lapsiturvalli-
nen ratkaisu.

Yhden huoneen rullaverhot saat 
tuhannella pisteellä ja tupakeitti-
öön pisteitä tarvitaan 1500. Pistehin-
ta sisältää ammattilaisen tekemän 
asennuksen.

UUSI PISTE-ETU: RULLAVERHOT


