
 

Muuttajan muistilista 

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 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. Jos teet ilmoituksen etukäteen, posti 

lähetetään uuteen osoitteeseen heti ensimmäisestä päivästä alkaen. 

- Voit tehdä muuttoilmoituksen postin lomakkeella, internetissä verkkopankkitunnuksilla 

(www.muuttoilmoitus.fi). 

- Osoitteenmuutoksen perusteella Posti lähettää kirjeet sinulle uuteen osoitteeseen. 

 

Kelan asumistuki 

- Jos sinulla on oikeus asumistukeen, tee asumistukihakemus Kelan lomakkeella tai 

verkkopankkitunnuksilla internetissä www.kela.fi.  

Muutto 

- Hanki muuttoauto; voit kysyä tarjouksia muuttofirmoista. 

- Hanki muuttoapua; voit pyytää ystäviä ja sukulaisia kantamaan tavaroita. 

- Hanki etukäteen esimerkiksi kaupasta pahvilaatikoita ja pakkaa tavarat.  

Voit kirjoittaa laatikoihin, mihin huoneeseen ne menevät ja mitä ne sisältävät. 

Koulu, päiväkoti, neuvola, sosiaalitoimi ja muut tärkeät paikat 

- Ilmoita muutosta ja kysy, muuttuuko jokin sinun asioissa (esim. koulu tai päivähoitopaikka). 

- Ilmoita uusi osoite ystäville, työnantajalle, lehdille ja muille tärkeille tahoille. 

- Jos olet TE-toimiston asiakas, ilmoita sinne uusi osoite. 

- Jos muutat toiselle paikkakunnalle, palauta lainakirjat kirjastoon.  

Hanki uuden kaupungin kirjastokortti. 

 

http://www.muuttoilmoitus.fi/
http://www.kela.fi/


Sähkösopimus 

- Irtisano vanhan asunnon sähkösopimus, ja tee uusi sähkösopimus uuteen asuntoon  

tai siirrä sähkösopimus uuteen asuntoon.  

Kotivakuutus  

- Ilmoita muutosta vakuutusyhtiölle. Pyydä kotivakuutus uuden asunnon tietojen perusteella 

(esimerkiksi voit ottaa vuokrasopimuksen mukaan vakuutusyhtiöön). 

Isännöitsijä 

- Ilmoita vanhan asunnon ja uuden asunnon isännöitsijälle muutosta. 

- Ilmoita kummankin asunnon isännöitsijälle vesimittarin lukema (omakotitalossa 

vesilaitokselle), että vesimaksut lasketaan oikein. 

Siivous 

- Siivoa vanha asunto huolellisesti. Imuroi ja pyyhi lattiat, pyyhi pölyt, pese uuni ja liesituuletin 

sekä sulata ja puhdista jääkaappi ja pakastin, pese kylpyhuone/vessa ja puhdista lattiakaivot. 

Muista viedä roskat. 

- Älä ota vanhan asunnon palovaroitinta mukaan.  

Tarkista, että uudessa asunnossa on toimiva palovaroitin. 

Varasto 

- Tyhjennä ja siivoa varasto ja palauta avaimet. 

- Tarkista kuuluuko uuteen asuntoon varasto. Joskus varastoon täytyy ostaa itse lukko. 

Autopaikka ja saunavuoro 

- Irtisano autopaikka ja palauta lämmitystolpan avain. 

- Jos tarvitset uudessa asunnossa autopaikan tai saunavuoron, varaa ne. 

Avaimet 

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

Lopputarkastus ja muuttotarkastus 

- Sovi vuokranantajan kanssa vanhan asunnon lopputarkastuksesta.  

- Sovi uuden vuokranantajan kanssa muuttotarkastuksesta.  

Kirjoittakaa ylös kaikki asunnossa olevat viat ja puutteet! 

Internet ja kaapeli-tv 

- Irtisano tai siirrä liittymä uuteen osoitteeseen. 

- Tee uuteen asuntoon tarvittaessa uusi liittymäsopimus. 

Puhelin 

- Jos sinulla on matkapuhelin, ilmoita uusi osoite operaattorille.  

- Jos sinulla on lankapuhelinliittymä, siirrä tai irtisano se. 

Lemmikkieläimet 

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


