Muuttajan muistilista
Muista tehdä nämä asiat, kun muutat:
Vuokrasopimus
•
•

Allekirjoita uuden asunnon vuokrasopimus vuokranantajan kanssa.
Irtisano vanhan asunnon vuokrasopimus ajoissa, muista irtisanomisaika! (Esimerkki: Jos
annat irtisanomisilmoituksen vuokranantajalle tammikuussa, helmikuun vuokra pitää vielä
maksaa. Jos irtisanot asunnon helmikuussa, maaliskuu pitää vielä maksaa, jne.)

Vuokran maksaminen
•
•
•

Maksa vanhan asunnon vuokra irtisanomisajan loppuun asti.
Maksa uuden asunnon takuuvuokra eli vuokravakuus.
Pyydä, että vanhan asunnon omistaja palauttaa takuuvuokran. Anna tilinumerosi sitä varten.

Muuttoilmoitus maistraattiin ja postiin
•
•

Tee muuttoilmoitus heti, kun tiedät muuttavasi, eli jo ennen kuin muutat.
Voit tehdä muuttoilmoituksen internetissä verkkopankkitunnuksilla (www.muuttoilmoitus.fi)
tai hakea postista lomakkeen. Kun olet tehnyt osoitteenmuutoksen, saat postin uuteen
osoitteeseen heti muuttopäivänä. Saat myös (uuden) kotikuntasi palvelut käyttöön heti
muuttopäivänä.

Isännöitsijä
•
•

Ilmoita vanhan asuntosi isännöitsijälle, että muutat pois talosta.
Ilmoita uuden asuntosi isännöitsijälle, että muutat taloon. Jos asut VVO:n asunnossa,
ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Ilmoita uudesta osoitteestasi
Ilmoita uusi osoitteesi myös seuraaviin paikkoihin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pankki
vakuutusyhtiö
työnantaja
TE-toimisto, jos olet TE-toimiston asiakas
lasten koulu tai päiväkoti
lehdet, joita tilaat
operaattori eli yritys, jolle maksat matkapuhelimen ja internetin käytöstä
järjestöt, kerhot ja yhdistykset, joissa toimit
sukulaiset ja ystävät.

Kelan asumistuki
•

Jos sinulla on oikeus asumistukeen, tee asumistukihakemus Kelaan. Voit tehdä
asumistukihakemuksen internetissä (www.kela.fi) tai hakea Kelasta lomakkeen. Jos saat jo
asumistukea, muista ilmoittaa Kelaan uuden asuntosi tiedot.

Sähkösopimus
•

Tee sähkösopimus sähköyhtiön kanssa tai sovi sähkön siirtämisestä uuteen asuntoon.

Kotivakuutus

•

Hanki kotivakuutus tai ilmoita vakuutusyhtiöön uuden asunnon tiedot (voit ottaa
vuokrasopimuksen mukaan vakuutusyhtiöön).

Lemmikkieläimet
•

Jos sinulla on lemmikkieläin, tarkista, voiko uuteen asuntoon viedä lemmikkieläimiä.

Autopaikka ja saunavuoro
•
•

Jos sinulla on autopaikka, irtisano se ja palauta lämmitystolpan avain.
Jos tarvitset uudessa asunnossasi autopaikan tai saunavuoron, varaa ne.

Muutto
•
•
•

Voit kysyä esimerkiksi kaupoista pahvilaatikoita ja pakata niihin tavarat. Pakkaa tavarat
ennen muuttopäivää.
Hanki muuttoauto tavaroiden siirtämistä varten. Voit kysyä tarjouksia muuttofirmoista.
Voit pyytää sukulaisia ja ystäviä kantamaan tavaroita.

Avaimet
•

Palauta vuokranantajalle kaikki vanhan asunnon avaimet (ulko-ovi, varasto, autopaikka).

Järjestyssäännöt
•

Tutustu taloyhtiön järjestyssääntöihin. Ne löytyvät rappukäytävässä olevalta
ilmoitustaululta.

Varasto
•
•

Tyhjennä ja siivoa varasto.
Tarkista kuuluuko uuteen asuntoon varasto. Joskus varastoon täytyy ostaa itse lukko.

Muuttosiivous
•

Muista siivota vanha asuntosi, kun muutat pois!

Lopputarkastus ja muuttotarkastus
•
•

Sovi vuokranantajan kanssa vanhan asunnon lopputarkastuksesta.
Sovi uuden vuokranantajan kanssa muuttotarkastuksesta. Kirjoittakaa ylös kaikki asunnossa
olevat viat ja puutteet!

