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VUOKRALAISEN

OPAS



Muuttamiseen liittyy usein 

jännittävän odotuksen 

lisäksi myös monenlaista 

muistettavaa.

Tämä opas sisältää tietoa 

asioista ja toimenpiteistä, 

jotka sinun tulee hoitaa tai 

huomioida muuton

yhteydessä ja vuokrasuh-

teen aikana.

Opas alkaa Muuttajan 

muistilistalla. Merkitse jo 

hoitamasi toimenpiteet 

muistilistaan, kunnes 

kaikki tarpeellinen on 

tehty. Oppaan jälkim-

mäinen osa käsittelee 

asioita, jotka on hyvä ottaa 

huomioon vuokrasuhteen 

aikana.

Lisätietoa vuokra-asumi-

seen liittyvistä teemoista 

löydät myös osoitteesta 

www.vuokraneliot.fi

Toivomme sinulle 
sujuvaa muuttoa 
ja onnea uuteen 

kotiin!

ALKUSANAT

Sofia Gustafson

Sofia
Gustafson

Muuttoilmoitus Väestörekisterikeskukseen, maistraattiin ja postiin

Muuttoilmoituksen voit tehdä osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi.  

Muuttoilmoituksen voi myös tehdä postista tai maistraatista noudettavalla 

lomakkeella.

Ilmoitus asukkaan vaihtumisesta taloyhtiön isännöitsijälle tai 
kiinteistönhoitajalle

Isännöitsijän tiedot löytyvät isännöitsijäntodistuksesta ja taloyhtiön  

ilmoitustaululta.

Sähkösopimus valitsemasi sähköyhtiön kanssa, mikäli oma 
sähkösopimus mainitaan vuokrasopimuksen vuokrausehdoissa

Vesisopimuksen laskutustietojen päivittäminen ja jätehuoltosopimus;  
koskee vain omakotitaloja

Yhteystietoja sähkö-, vesi-, ja jätehuoltosopimuksen tekemiseen löydät oppaan 

viimeiseltä sivulta.

Internet-yhteyden hankinta tai siirto

Osoitteenmuutos pankeille,  
vakuutusyhtiöille, lehtitilauksiin,  
järjestöihin, kirjastoon,  
teleoperaattorille sekä  
ystäville ja sukulaisille

Tämä lista sisältää asioita, jotka sinun tulee hoitaa muuttaessasi  
vuokraamaasi asuntoon. Merkitse listaan jo hoitamasi asiat.   
Asiat eivät ole listassa aikajärjestyksessä.

Muuttajan
muistilista

Porvoon Vuokravälitys Oy

Tua Tamsi-Hakku

Tua
Tamsi-Hakku



Huoneenvuokralain mukaisesti 

vuokrasuhteessa voidaan sopia 

kohtuullisen vakuuden asetta- 

misesta sen vahingon varalle, 

että sopijapuoli ei täytä velvoit-

teitaan (Laki asuinhuoneiston 

vuokrauksesta 31.3.1995/481, 

Luku 1, § 8). Vuokralaisen laki-

sääteisiin velvoitteisiin kuuluu 

vuokranmaksu sovittuna aikana 

ja huoneiston huolellinen hoita-

minen.

Vakuuden maksutavasta voi-

daan sopia osapuolten kesken. 

Maksutavasta sovitaan, kun 

vuokrasopimuksen ehdoista 

muutenkin neuvotellaan. Mak-

sutapa kirjataan vuokrasopi-

mukseen, jonka ehtojen mukai-

sesti vakuus maksetaan.

Useimmiten vakuus maksetaan 

pankissa avattavalle vuokrava-

kuustilille. Vuokravakuustilillä 

tarkoitetaan erillistä, tarkoitus-

ta varten perustettavaa pank-

kitiliä, jonne vakuutena oleva 

summa pantataan vuokrasuh-

teen ajaksi. Vaihtoehtoisesti 

vakuus voidaan myös toimittaa 

Porvoon Vuokravälitykselle kä-

teisvaroina. 

Mikäli avaat vuokravakuustilin, 

huomaathan, että emme voi ot-

taa vastaan panttaussitoumus-

ta, jonka tiedoissa on virheitä 

tai puutteita. Tarkistathan siis jo 

pankissa, että kaikki panttaussi-

toumuksen tiedot ovat varmasti 

oikein.

Lisätietoja vuokravakuusti-

lin avaamisesta saat Porvoon 

Vuokravälitykseltä tai pankista. 

Kotivakuutuksen hankinta

Vuokrasopimuksissa vuokranantaja edellyttää, että vuokralaisella on voimassa oleva 

kotivakuutus vuokrasuhteen keston ajan. Voit tarkastaa kotivakuutusta koskevan sopi-

musehdon vuokrasopimuksestasi.

Useimmiten edellytyksenä on, että vuokralainen sitoutuu ottamaan ja pitämään kotiva-

kuutuksen vastuuvakuutuksella. Voit ottaa kotivakuutuksen valitsemas-tasi vakuutus- 

yhtiöstä. Kun olet saanut vakuutusyhtiöstä vakuutuspäätöksen tai -todistuksen, lähetä 

siitä kopio suoraan vuokranantajalle postitse tai sähköpostitse.

Vakuutusyhtiöiden yhteystietoja löydät tämän oppaan viimeiseltä sivulta. 

Vakuuden toimittaminen Porvoon Vuokravälitykselle

Vuokravakuus toimitetaan Porvoon Vuokravälitykselle, mikäli vuokravälittäjän kanssa 

ei ole toisin sovittu. Voit toimittaa vakuuden kahdella eri tavalla. Joko tuot vakuuden 

käteisenä Porvoon Vuokravälitykselle tai vaihtoehtoisesti panttaat vuokravakuustilille 

ja toimitat panttaussitoumuksen Porvoon Vuokravälitykselle. Huomaathan, että emme 

voi louvuttaa asunnon avaimia ennen kuin vakuus on toimitettu meille. 

Asunnon avaimien nouto

Voit noutaa asunnon avaimet muuttopäivästä alkaen Porvoon Vuokravälityksen toimis-

tolta, mikäli et ole sopinut vuokravälittäjän kanssa toisin. 

Toimiston osoite on: Jokikatu 33, 06100 Porvoo

Tietoa toimistomme aukioloajoista löydät osoitteesta www.vuokraneliot.fi. Saatat löytää 

lisää avaimia asunnolta, mikäli edellinen asukas on jättänyt avaimensa asuntoon vuok-

rasuhteen päättyessä. Mikäli tarvitset lisäavaimia, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä 

suoraan vuokranantajaan. 

Aloita vuokranmaksu vuokranantajan tilille

Vuokrista ei pääsääntöisesti lähetetä erillisiä laskuja. Useimmiten sekä vuokra, että 

mahdollinen vesimaksu maksetaan yhteissummana vuokranantajan tilille vuokrasopi-

muksessa mainittujen tietojen mukaisesti. Mahdollinen vuokrasopimuksessa mainittu 

autopaikka maksetaan vuokranantajan tilille, mikäli vuokrasopimuksessa ei ole eriävää 

mainintaa asiasta.

Vuokranmaksun eräpäivä on lain mukaan vuokranmaksukuukauden eli kalenterikuu-

kauden toinen arkipäivä. Vuokralainen ja vuokranantaja voivat kuitenkin yhteisymmär-

ryksessä kirjallisesti sopia vuokranmaksupäivästä myös toisin. Tilisiirron viestikenttään 

tulee kirjoittaa vuokrattavan asunnon koko osoite.

Mikäli vuokrasuhde alkaa esim. kuun 15. päivä, vuokranmaksun eräpäivä ensimmäisen 

kuukauden osalta on sama kuin vuokrasopimuksen alkamispäivä. Tiedot vajaan kuukau-

den mittaisesta vuokran suuruudesta ja maksupäivästä löydät vuokrasopimuksestasi.

Voit tarkastaa vuokranmaksua koskevat tiedot ja vuokranmaksupäivän vuokrasopimuk-

sestasi kohdasta  5 ”Vuokra”. Vuokranantajasi tilinumero löytyy vuokrasopimuksesta 

kohdasta  1 ”Vuokranantaja”.

Taloyhtiöstä erikseen tilatut autopaikat, pesutupamaksut sekä talosaunamaksut makse-

taan yleensä suoraan taloyhtiölle. Sähköyhtiöltä tulee itse solmimasi sähkösopimuksen 

perusteella erillinen lasku käyttösähköstä, ellei vuokrasopimuksessa ole toisin mainittu.

LISÄTIETOJA 

VAKUUDESTA



Vuokralaisen velvoitteet

Vuokralaisen tärkein velvoite vuokrasuhteen aikana on sovitun vuokran maksaminen 

sovittuna aikana. Toinen päävelvoite on huoneiston huolellinen hoitaminen.  

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka hän 

aiheuttaa laiminlyönnillään tai huolimattomuudellaan.

Vuokralainen vastaa myös vieraidensa aiheuttamista vahingoista. Vuokralaisen suo-

rittama vakuus on vuokrantajan käytettävissä asianmukaisen korvauksen  

perintää varten, mikäli vuokranmaksu laiminlyödään tai asunto vaurioituu vuokralai-

sen toiminnasta johtuen.

Huoneiston kunnossapitovastuu ja mahdolliset muutostyöt

Huoneistossa ei saa suorittaa minkäänlaisia muutostöitä ilman vuokranantajan kirjallis-

ta lupaa. Mikäli vuokralainen suorittaa huoneistossa kunnostus- tai muutostyön, tulee 

osapuolten kirjallisesti sopia toimenpiteistä, materiaalivalinnoista ja siitä, kumman osa-

puolen kustannuksella muutokset tehdään. Samalla tulee sopia, jäävätkö vuokralaisen 

mahdollisesti tekemät asennukset tai kalustehankinnat huoneistoon vuokrasuhteen 

päättyessä ja jos jäävät, saako vuokralainen jonkin korvauksen tehdystä työstä.

Vuokralaisen velvollisuus on viipymättä ilmoittaa huoneiston vahingoittumisesta tai 

puutteellisuudesta vuokranantajalle. Näin ollen osapuolet voivat sopia vikojen nopeas-

ta korjauksesta.

Huomioitavaa
vuokrasuhteen aikana
Tämä osio sisältää tietoa 
vuokralaisen keskeisimmistä 
velvoitteista vuokrasuhteen 
aikana. 

Luvun lopussa käsittelemme 
lyhyesti myös vuokra- 
sopimuksen irtisanomista, 
asunnon loppusiivoamista ja 
vakuuden palautusta.



Muutokset vuokrasuhteen aikana

Mikäli vuokrasuhteessa tapahtuu muutoksia vuokrasopimuksen voimassaoloaikana, 

esimerkiksi toinen vuokrasopimuksen osapuoli muuttaa asunnosta pois, kannattaa 

vuokralaisen olla välittömästi yhteydessä Porvoon Vuokravälityksen välittäjään. 

Vuokrasuhteen irtisanominen

Vuokrasuhteen päättyessä irtisanoutuminen tehdään kirjallisesti. Irtisanomisilmoi-

tuksen löydät Porvoon Vuokravälityksen nettisivuilla (www.vuokraneliot.fi). Voit myös 

irtisanoa vuokrasopimuksen kirjallisesti suoraan vuokranantajalle. Irtisanomisilmoitus 

kannattaa laatia huolellisesti ja siitä tulee käydä selkeästi ilmi kaikki irtisanoutumista 

koskevat tiedot. Suosittelemme, että pyydät  vuokranantajalta kuittauksen ilmoituksen 

vastaanottamisesta. 

Vuokralainen voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen yhden ka-

lenterikuukauden irtisanomisajalla. Irtisanoutuminen kannattaa toimittaa hyvissä ajoin 

ennen kuun vaihdetta, jotta vuokranantajalla on mahdollisuus vastaanottaa ilmoitus ja 

kuitata se vastaanotetuksi ennen kuun päättymistä. Yksi kappale irtisanomisilmoituk-

sesta kannattaa myös toimittaa Porvoon Vuokravälitykselle tiedoksi. 

Määräaikaista vuokrasopimusta ei voi irtisanoa, vaan se sitoo molempia osapuolia koko 

vuokrasuhteen keston ajan.

Asunnon kunto ja siivous vuokrasuhteen päättyessä

Lainsäädäntömme ja Hyvän vuokratavan mukaisesti vuokralaisen tulee hoitaa asuntoa 

huolellisesti. Säännöllinen siivous ja puhtaanapito ovat osa asunnon huolellista hoitoa. 

Vuokrasuhteen päättyessä, asunto tulee luovuttaa tyhjänä, hyvässä kunnossa ja siivot-

tuna.

Vuokralaisen vastuulle kuuluvaan asunnon siivoukseen kuuluu muun muassa ikkunoi-

den pesu, jääkaapin ja pakastimen sulatus ja puhdistaminen, uunin ja lieden puhtaana-

pito, poisto- ja korvausilmaventtiilien ja liesituulettimen suodattimen puhdistaminen 

sekä kylpyhuoneen lattiakaivon puhdistaminen. Silloin tällöin myös esimerkiksi liesi ja 

jää/pakastinkaapin takaa on siivottava, joka edellyttää keittiökalusteiden siirtämistä 

paikoiltaan. Tämä toimenoide vähentää esim. tulipaloriskiä.

Koko asunto käisittäen kaapit, lattiat, listat ja pinnat on vuokrasuhteen päättyessä 

kuitenkin aina oltava pyyhityt ja roskat viety. Myös kaappien hyllyt ja laatikostot tulee 

olla pyyhityt. Lieden ja uuninpeltien on oltava siistejä.

Kylpyhuoneissa pesualtaat ja WC-istuin on pestävä, samoin saunan lauteet. Asunto ja 

vuokralaisen käytössä olleet muut tilat (esimerkiksi varasto) on luovutettava tyhjen-

nettyinä vuokralaisen tavaroista. Vuokralaisen velvollisuuksiin kuuluu myös pitää 

asuntoon kuuluva parveke siistinä.. 

Mikäli asuntoon kuuluu piha, on vuokralaisen huolehdittava siitä, että piha on ylei-

silmeeltään siisti, nurmikko leikattu, ja että pihalla olevat pensasaidat ja istutukset 

pysyvät kunnossa.

Avainten luovutus

Kun olet tyhjentänyt ja loppusiivonnut asunnon, palautat avaimet Porvoon Vuokra-

välitykselle, mikäli et ole sopinut vuokravälittäjän tai vuokranantajan kanssa toisin. 

Jos jostain syystä olet hukannut yhden tai useamman avaimen, niin lukko sarjoitetaan 

uusiksi. Vuokralainen vastaa tällöin sarjoituksen kustannuksista. 

Vakuuden palautus

Vuokrasuhteen päättyessä vakuus palautetaan vuokralaiselle, mikäli kaikki vuokra-

velvoitteet on hoidettu ja asunnolle ei ole aiheutettu vahinkoa, joka ei kuulu nor-

maalin kulumisen piiriin. Vuokralainen on yhteydessä Porvoon Vuokravälitykseen 

vakuuden palauttamisesta. 

Avainten palautuksesta vuokralaisen tulee sopia erikseen vuokranantajan kanssa. 

Yleensä avaimet voi palauttaa Vuokraturvan toimistolle.

SIIVOUSMUISTILISTA 

VUOKRASUHTEEN 

PÄÄTTYESSÄ

Merkitse listaan jo  
hoitamasi asiat.

ikkunoiden ja 
parvekelasien pesu

jääkaapin ja 
pakastimen sulatus  
ja puhdistaminen

uunin ja lieden 
puhdistaminen

liesituulettimen 
suodattimen 
puhdistaminen

keittiökaappien ja 
pyyhkiminen 

lattioiden imurointi 
sekä puhdistaminen 
kostealla

Lattialistojen 
pyyhkiminen

kylpyhuoneen 
puhdistaminen  
(myös lattiakaivo)

pesualtaiden ja  
WC-istuinten pesu
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SKVL  LAATUYRITYS ®

TUA TAMSI-HAKKU
Vastaava hoitaja, LKV

mobile 040 727 5101

tua.tamsi-hakku@volanen.fi

SOFIA GUSTAFSON
Vuokrauspalvelut, LVV

mobile 040 071 7637

sofia.gustafson@volanen.fi

Välitystä ammattitaidolla

Porvoon Vuokravälitys Oy on Kiinteistötoimisto Pasi Vo-
lanen Oy:n tytäryhtiö ja perustettu toukokuussa 1995. 
Hoidamme tehokkaasti ja ammattitaidolla huoneistojen, 
kiinteistöjen ja loma-asuntojen vuokrauksen toimeksian-
tajina niin vuokranantajat kuin vuokralaiset. Pääasiallinen 
toimialue on itäinen Uusimaa.

VAKUUTUKSET

Vahinkovakuutusyhtiö IF 
p. 010 191 919 
www.if.fi

LähiTapiola 
p. 09 453 9601 
www.lahitapiola.fi

Pohjola 
p. 030 303 03 
www.pohjola.fi

Aktia 
p. 010 247 7099 
www.aktia.fi

SÄHKÖ

Porvoon Energia 
Vaihde: p. 019 661 411 
Yksityisasiakasmyynti: 
sähkösopimusasiat ja muutot 
p. 019 661 4230 
Vikailmoitukset 24 h 
p. 020 690 144 
www.porvoonenergia.fi

VESIHUOLTO

Porvoon vesi 
p. 019 5202626 
www.porvoo.fi/vesilaitos 

JÄTEHUOLTO

Itä-Uudenmaan jätehuolto (Rosk´n Roll) 
p. 020 637 7000  
www.rosknroll.fi

Tärkeitä  
yhteystietoja


