Hyvä asumisen tuen toimija,

Sisällys

Tämä Kodin kansio on Sininauhasäätiön STEA-rahoitteisen
Tuki ja tavoittaminen -hankkeen lopputuotos. Kodin kansio on
suunnattu kuvalliseksi ohjauksen apuvälineeksi asumisneuvontaan/-valmennukseen maahanmuuttajien asumisen asioiden
parissa työskenteleville tahoille, kuten kuntien pakolaisohjaajille
ja –koordinaattoreille, asumisneuvojille ja vapaaehtoisille.
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Kodin kansio pitää sisällään kuusi eri asumisen teemaa:
• Suomalaiset asunnot
• Vuokrasopimus
• Järjestyssäännöt
• Asunnon kunnossapito
• Asuminen ja raha
• Muutto
Kokonaisuus sisältää kuvallisen Kodin kansion ja ohjaajan ohjeet. Kodin kansiosta on tallennettu sekä värilliseen että mustavalkoiseen tulostukseen tarkoitettu versio.
Kodin kansio koostuu kuvallisesta materiaalista ja aiheeseen
liittyvistä avainsanoista. Ohjaaja voi tulostaa itselleen Kodin
kansion kokonaisuudessaan ja käyttää sitä työvälineenä ohjaustilanteessa. Kuvat on tarkoitettu käytettäväksi suullisen
ohjauksen tukena, oppimisen helpottamiseksi ja muistamisen
avuksi. On hyvä mm. osoittaa kuvista niitä kohtia, joista sillä hetkellä on puhe. Tarvittaessa valituista kuvista voi jättää
tulosteet myös asukkaalle. Näin asukas voi kuvien avulla palata
myöhemmin jo läpikäydyn aiheen pariin, vaikka kieli- tai luku- ja
kirjoitustaito olisikin vielä heikko. Jos asukkaalla on käytössä
kotonaan henkilökohtainen asiointikansio (esim. laskut, vuokrasopimus, tärkeät yhteystiedot, muut tärkeät paperit), on
Kodin kansion kuvamateriaali kätevä liittää jo olemassa olevaan
asiointikansioon siihen kohtaan, mihin ne teemallisesti parhaiten
sijoittuvat.
Ohjaajan ohjeet sisältävät oleellista tietoa Kodin kansion kuviin
ja sisältöihin liittyen. Jokaisen kuvan viereen on kirjattu kyseiseen kuvaan liittyvä tieto. Ohjaaja voi pitää ohjeita mukana
ohjaustilanteissa. Ohjaustilanteessa on tärkeää käydä läpi myös
arkipäiväisiä ja itsestäänselviltä tuntuvia asioita. Ohjeisiin on
selitetty auki peruskäsitteitä ja kirjoitettu eri aiheisiin liittyviä
yksityiskohtaisia selvennyksiä, jotta ohjaajan olisi helpompi
muistaa ohjaustilanteessa pureutua syvemmin tiettyihin teemoihin asukkaan kanssa. Tämän kautta haluamme rohkaista ohjaajia
kiinnittämään huomiota siihen, kuinka helposti unohdamme sen,
että monet meille itsestäänselvinä näyttäytyvät käsitykset ovat
kuitenkin meidän kulttuurimme ja yhteiskuntamme muokkaamia,
ja vaativat näin ollen auki selittämistä eri taustoista tuleville
ihmisille.
Kodin kansioon liittyvät kysymykset ja kommentit voi lähettää
osoitteeseen: anna-leena.myllyla(at)sininauhasaatio.fi
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SUOMALAISET ASUNNOT
Talotyypit

Suomessa on erilaisia asuinrakennuksia.
Kerrostalot ovat tyypillisiä kaupungeissa. Niissä on useita asuntoja ja jokaisella
asunnolla voi olla eri omistaja. Kerrostaloissa on useita kerroksia ja usein myös hissi. Kerrostalossa on myös tiloja, jotka ovat kaikkien asukkaiden yhteisessä käytössä
kuten piha, pesutupa ja ulkovälinevarasto.
Rivitalossa asunnot ovat vierekkäin. Rivitalossa asukkailla on oma ulko-ovi ja usein
myös oma piha.
Omakotitalossa on vain yksi asunto eli koko talo on perheen oma. Omakotitalossa
voi olla useampia kerroksia ja asukkailla on myös oma piha, josta asukas pitää
itse huolta. Omakotitalon omistavat usein yksityiset ihmiset eikä omakotitaloilla ole
yleensä erillistä huoltoyhtiötä. Omakotitalo on tyypillisempi asumismuoto maaseudulla.
Luhtitalot ovat myös yleisiä kaupungeissa. Luhtitalo on kerrostalon ja rivitalon
välimuoto. Luhtitaloissa on 2-3 kerrosta. Luhtitaloissa asukkailla on oma ulko-ovi.
Maatasossa asuvilla on lisäksi oma piha.

Asunnon pohjapiirrustus

Kuvassa on pohjapiirustuksia erilaisista asunnoista. Asuntoja saatetaan kuvata tällaisilla kuvilla esimerkiksi asunnonvuokraussivustoilla. Pohjapiirustus on asunnon
kartta. Se kertoo, millaisia huoneita ja tiloja asunnossa on.
Kaupungeissa yksiöt ovat tyypillisiä asuntoja, ja niissä asuu usein yksi tai kaksi henkilöä. Suomessa asuntojen koot ovat yleisesti suhteellisen pieniä maan asumispinta-alaan ja väkimäärään suhteutettuna. Tällä hetkellä erityisesti pääkaupunkiseudulla on pula kohtuuhintaisista asunnoista ja yksiöt ovat myös todella suosittuja.
Tästä syystä ne ovat myös erittäin kalliita. Asuminen isojen kaupunkien ulkopuolella
tai reuna-alueilla on huomattavasti edullisempaa, ja keskustassa olevan yksiön
hinnalla voikin saada huomattavasti isomman asunnon keskustan/kaupungin ulkopuolelta.

Kalustettu / kalustamaton asunto

Asunto vuokrataan usein kalustomattomana (tyhjänä), mutta toisinaan asunto
voidaan vuokrata myös kalustettuna, jolloin asunnossa on jo valmiina huonekaluja ja kodinkoneita, joita tarvitaan asumisessa. Kiinteät kalusteet, eli kaapit, jääkaappi ja uuni sekä kylpyhuoneen kalusteet kuuluvat kuitenkin lähes aina kaikkiin
asuntoihin. Jos huoneisto vuokrataan kalustettuna, kalusteista kannattaa laatia
luettelo, jonka mukaisen varustuksen vuokralainen allekirjoituksellaan kuittaa
vastaanottaneeksi.
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Huoneet

Asunnoissa on usein eri käyttötarkoituksiin tarkoitettuja huoneita. Huoneiden nimien perässä olevat kirjainyhdistelmät ovat huonelyhenteitä. Näitä käytetään
esim. asunnonvuokraussivustoilla ilmoittamaan asunnonetsijälle, minkälaisia huoneita ja tiloja vuokrattavassa kohteessa on. Myös vuokrasopimuksessa käytetään
näitä lyhenteitä. Olohuone lasketaan suomessa huoneeksi. Eli kahden makuuhuoneen ja olohuoneen asuntoa sanotaan kolmen huoneen asunnoksi.
Suomalaisissa taloissa sisään tullaan eteiseen, johon takit ja kengät jätetään. Suomessa ei käytetä kenkiä sisällä. Eteisen lattia on hyvä myös suojata kynnysmatolla
ja/tai käytävämatolla, jotta kenkien pohjissa sisään kantautuva vesi sekä muu loska ja kivet eivät pilaisi lattiaa.
Asunnoissa usein isoin tila on nimeltään olohuone. Olohuone on ajanviettopaikka.
Lisäksi asunnossa voi olla makuuhuone, johon sijoitetaan yleensä sängyt. Yksiöissä olohuone ja makuuhuone ovat samassa tilassa. Silloin olohuoneen yhteydessä
saattaa olla alkovi, eli nukkumissyvennys, johon mahtuu sänky.
Asunnoissa on usein myös keittiö, johon kuuluu perusvarusteluna kaapistot, vesiallas ja hana, uuni sekä jääkaappi ja pakastin. Pienissä asunnoissa ei ole erillistä
keittiötä, vaan niissä on keittokomero, joka on pienempi tila, jossa voi laittaa ruokaa, mutta johon ei mahdu ruokapöytää. Keittokomeroita on usein kaupungeissa
kerrostalojen pienissä asunnoissa. Keittiö voi olla myös olohuoneen yhteydessä
oleva avokeittiö.
Asunnon peseytymistilana toimii kylpyhuone, jossa on suihku tai kylpyamme, lavuaari sekä yleensä myös paikka pesukoneelle. Kylpyhuoneessa on myös usein joitain kiinteitä kaappeja. Kylpyhuoneessa voi myös olla WC-pönttö. WC-pönttö voi
olla myös erillisenä kylpyhuoneesta, eli erillinen WC.
Joissain asunnoissa on myös vaatehuone, jossa voi säilyttää vaatteita ja muuta
tavaraa.
Useissa kerrostaloasunnoissa on myös parveke, joka on ajanviettopaikka.

Kerrostalon yhteiset tilat

Kuvassa on kerrostalon poikkileikkaus. Kerrostaloon kuuluu asukkaiden asunnot,
sekä yhteiset tilat, jotka ovat kaikkien asukkaiden käytössä. Esim. pesutupa, sauna,
varastot ja piha-alueet. Usein kerrostaloissa on myös hissi.

VUOKRASOPIMUS
Asuntonäyttö

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista käydään asuntoa yleensä katsomassa
asuntonäytössä. Niin pystytään tarkastamaan, onko asunnossa kaikki kunnossa.
Asunnon esittelee joko vuokranantaja tai asunnon välittäjä ja häneltä voi kysyä
lisätietoa asunnosta. Asuntonäytössä on usein monia ihmisiä katsomassa asuntoa
ja heistä vuokranantaja valitsee sopivan asukkaan.
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Vuokrasopimusmalli
Tässä paperissa olevat tiedot pitäisi löytyä jokaisesta vuokrasopimuksesta. Vuokrasopimuksen tiedot on hyvä katsoa tarkasti läpi ennen sen allekirjoittamista: mikä
on vuokran suuruus, vuokravakuus sekä mahdolliset muut maksut ja onko sopimus
määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva.

Vuokrasopimuksen allekirjoittaminen
Ennen kuin vuokrasopimus allekirjoitetaan, on aina tärkeää katsoa, millaisia ehtoja vuokrasopimukseen on kirjattu. Koskaan ei kannata allekirjoittaa vuokrasopimusta, jos ei ole täysin varma, mihin nimensä laittaa. Kun vuokrasopimus on käyty
läpi yhdessä vuokranantajan kanssa ja kaikki on kunnossa, voidaan allekirjoittaa
sopimus. Allekirjoittamalla sopimus sitoudutaan sen ehtoihin sekä noudattamaan
asuinhuoneiston vuokrausta koskevia lakeja.
Vuokrasopimus on aina kirjallinen sopimus vuokralaisen ja vuokranantajan välillä.
Vuokrasopimusta kirjoitetaan kaksi samanlaista kappaletta: toinen vuokralaiselle
ja toinen vuokranantajalle. Vuokrasopimus tulee säilyttää huolellisesti, sillä sitä
tarvitaan mm. Kelan tukiin ja kun halutaan tarkistaa vuokrasuhteen tietoja.

Vesimaksu

Useimmissa taloissa vesimaksu ei sisälly vuokraan, vaan se on erillinen maksu, joka
maksetaan vuokran lisäksi. Vesimaksu voi olla kiinteä kuukausimaksu, jolloin se on
yleensä merkitty vuokrasopimukseen ja se maksetaan vuokran yhteydessä. Tällöin
kuukausittainen vesimaksu perustuu henkilölukuun. Jos asuntoon muuttaa lisää
henkilöitä, myös vesimaksu nousee. Joissain taloissa vesimaksu voi taas perustua
vedenkulutukseen. Tällöin asunnoissa on vesimittari, joka mittaa vedenkulutusta, ja
lasku saatetaan maksaa jälkikäteen.
Suomalaisten keskimääräinen vedenkulutus on noin 150 litraa vuorokaudessa, eli
se vastaa noin 12 minuuttia suihkussa. Vedenkulutuksesta kannattaa olla tarkkana,
sillä liian runsaasta vedenkäytöstä voi koitua todella iso vesimaksu. Lisäksi veden
tuottaminen vaatii paljon energiaa sekä kuluttaa ympäristöä.

VUOKRALAISEN VASTUUT
Vuokralaisella on vastuita sekä oikeuksia. Ne on määritelty AHVL:ssa eli asuinhuoneistovuokralaissa. Allekirjoittamalla vuokrasopimus sitoudutaan noudattamaan
vuokralaisen velvollisuuksia, joita ovat mm. vuokran maksu, ilmoitusvelvollisuus
asunnon vioista, korvausvelvollisuus aiheutuneista vahingosta sekä asunnon kunnossapito. Lisäksi vuokranantaja yleensä vaatii, että vuokralainen hankkii kotivakuutuksen.
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Asunnon alivuokraaminen

Joskus eri taustoista tulevilla ihmisillä on eriäviä käsityksiä siitä, mikä on vierailua ja
mikä asumista. Kuvasarjassa pojan ystävä joutuu muuttamaan omasta kodistaan
ja ystävä kysyy pojalta voisiko majoittua pojan kotona jonkun aikaa.
Majailuna muutama viikko on ihan ok aika vierailulle, mutta Suomessa jos vierailu
kestää useita kuukausia voidaan sen nähdä olevan jo asumista.
Ystävän asuminen asunnossa ei ole sopivaa, jos vuokrasopimus on tehty vain yhdelle asukkaalle. Vuokranantaja ja myös isännöinti voi puuttua tähän. Kuvasarjassa vuokranantaja pyytää vierasta lähtemään asunnosta.
Jos vuokrasopimus on tehty vain yhdelle hengelle, myös kuukausittainen vesimaksu
vuokrasopimuksessa on laskettu vain yhden hengen mukaan. Jos asunnossa asuu
ylimääräinen henkilö, vettä kuluu kuitenkin huomattavasti enemmän. Vierasta ei
ole myöskään merkitty vuokrasopimukseen eikä isännöitsijän rekisteriin, jolloin
hän ei voi saada Kelasta tukea asumiseensa ja häntä ei osattaisi etsiä asunnosta
esim. tulipalotilanteen sattuessa.
Jos asunto on kooltaan sopiva kahdelle hengelle, voi vuokralainen kuitenkin alivuokrata asunnosta osan ystävälleen. Silloin vuokralainen tekee kirjallisen vuokrasopimuksen ystävänsä kanssa. Vuokralainen voi solmia alivuokrasopimuksen ilman vuokranantajan lupaa, jos asunnosta alivuokrataan alle puolet. On kuitenkin
hyvän tavan mukaista ilmoittaa asiasta vuokranantajalle. Isännöitsijälle tulee aina
ilmoittaa kaikista uusista asukkaista. Päävuokralaisella on aina vastuu asunnon
kunnosta ja vuokran maksusta vuokranantajalle, vaikka hänellä olisi alivuokralainen.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Yörauha

Kaikissa kerrostaloissa on yörauha/hiljaisuus. Yleensä yörauha on ilta kymmenen ja
aamu seitsemän välillä, mutta ajat saattavat hieman vaihdella eri taloissa. Yörauhan aikaan tulee välttää kovaäänistä toimintaa, sillä yö on rauhoitettua aikaa nukkumiselle kerrostaloissa. Usein kovaääninen elämä illalla ja yöaikaan ovat syitä sille,
miksi naapurit saattavat häiriintyä ja ilmoittaa häiriöstä talon isännöitsijälle.
Yörauhan aikaan saa katsoa tv:tä, kuunnella musiikkia ja puhua puhelimeen, mutta sen ei pitäisi olla niin häiritsevää, että äänet kantautuvat naapuriin. Sen sijaan
kovaääniset toiminnat, kuten remontoiminen ja pyykinpesu on syytä hoitaa silloin
kun ei ole yörauha.
Yörauha koskee myös talon piha-aluetta ja yhteisiä tiloja.
Normaalit elämän äänet, kuten vauvan itku, WC:n vetäminen ja suihkussa käyminen,
ovat myös yöaikaan ok. Myös leikki-ikäisten lasten ja koirien äänet kuuluvat normaaliin elämään, mutta niihin voidaan jo vaikuttaa kasvatuksella ja koulutuksella.
Siksi esimerkiksi lasten leikkiä, hyppimistä tai kovaäänistä puhetta tulisi rauhoitella
yörauhan aikaan ja koirat tulisi kouluttaa niin, etteivät ne haukkuisi jatkuvasti.

Piha-alue

Talon piha on tarkoitettu yhteiseen ajanviettoon ja lasten leikkeihin. Jos pihalta löytyy grilli, on se kaikkien talon asukkaiden käytössä. Leikkipaikat on myös tarkoitettu talon kaikille lapsille. Yhteinen piha on pidettävä siistinä: roskat kuuluvat roskiin
ja grillin käytön jälkeen on syytä siivota jälkensä.
Pihoilla autot tulee jättää P-merkillä merkityille parkkipaikoille tai tienvarteen, jos
liikennemerkit sen sallivat. Vieraille on usein olemassa ”vieraspaikka”-nimellä olevia autopaikkoja, joihin voi muutamaksi tunniksi jättää auton kyläilyn ajaksi. Autoja
ei saa jättää jalankulku- tai pihatielle. Oven edustat on pidettävä vapaana, jotta
ambulanssi tai palokunta pääsevät tarvittaessa nopeasti paikalle sinne missä hätä
on. Nämä reitit on merkitty ”pelastustie”-kyltillä.
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Roskakatos ja urheiluvälinevarasto

Taloissa on myös roskakatos tai jätesäiliöt, joihin voi viedä suurimman osan
talouden jätteistä. Roskakatos on pidettävä siistinä.
Taloissa on usein myös yhteinen ulkovälinevarasto, johon voi laittaa pyörän, lastenvaunut ja muita ulkovälineitä. Älä jätä ulkovälinevarastoon mitään arvokasta
lukitsematta.

Rappukäytävä

Rappukäytävässä ei saa säilyttää mitään tavaroita tai roskia, sillä se on paloturvallisuusmääräysten vastaista. Pelastustilanteissa rappukäytävät tulee olla tyhjänä, jotta ensiapu ja palokunta pystyvät toimimaan ilman esteitä. Ovimatot on
pidettävä asunnon sisäpuolella ja roskapussit on vietävä suoraan roskakatokseen.
Pyörät ja vaunut tulee viedä niille tarkoitettuihin varastoihin tai asunnon sisälle.
Kotona asuntoa voi tuulettaa avaamalla tuuletusikkunan, mutta ulko-oven kautta
ei saa tuulettaa asuntoa, jotta hajuja ja melua ei kulkeutuisi rappukäytävään.

Parveke

Parveke on oleskelutila, se ei ole varasto. Kaikki esineet parvekkeella tulee pitää
kaiteen sisäpuolella (kukkalaatikot, antennit, liput). Muuten on vaarana, että ne
tippuvat ja vahingoittavat muita ihmisiä. Grillin käyttö on usein kielletty parvekkeella kokonaan, sillä siitä leviää helposti savua ja tuoksuja. Mattojen puistelulle
on pihalla oma paikkansa, jota sanotaan matontamppaustelineeksi. Mattoja ei
voi puistella parvekkeella, sillä niistä tippuu helposti roskia alakerran parvekkeelle
ja muiden ihmisten päälle. Taloissa on usein määritelty ajat, jolloin mattoja saa
tampata, sillä siitä lähtee kova ääni. Mikäli talossa on määritelty ajat matontamppaukseen, ne löytyvät ilmoitustaululta.

Häiriö

Jos naapuri häiritsee, voi asiasta käydä sanomassa hänelle suoraan, mikäli se
tuntuu hyvältä idealta. Mikäli keskustelu naapurin kanssa ei tunnu hyvältä vaihtoehdolta, tai naapuri jatkaa keskustelusta huolimatta häiritsemistä, voi häiriöstä
ilmoittaa talon isännöintiin.
Valitus naapurihäiriöstä tehdään aina kirjallisena isännöitsijälle (usein sähköpostitse tai nettilomakkeella). Ilmoituksessa tulee käydä ilmi, millaista ja kuinka pitkäkestoista häiriö oli, milloin ja mihin kellonaikaan sitä tapahtui.
» Isännöitsijän tehtävä on puuttua häiriöön antamalla häiriön aiheuttajalle huomautus/varoitus.
» Varoitus on aina kirjallinen ja siinä kerrotaan tarkat syyt varoitukselle. Asukkaan
pitää aina reagoida saamaansa varoitukseen.
» Mikäli varoitus on aiheeton ja asukas ei ole ollut häiriön aiheuttaja, virhe täytyy
oikaista ottamalla yhteyttä isännöintiin.
» Mikäli varoitus on aiheellinen, asukkaan pitää muuttaa omaa käytöstään. Jos
häiriö jatkuu varoituksesta huolimatta, voi se johtaa siihen, että vuokranantaja
purkaa vuokrasopimuksen. Silloin vuokranantaja lähettää asukkaalle purkamisilmoituksen ja asukkaan täytyy muuttaa asunnosta pois ilman irtisanomisaikaa.
» Mikäli vuokralainen ei suostu muuttamaan pois asunnosta, haetaan hänelle häätöä, jolloin ulosottovirkailija siirtää asukkaan ja hänen tavaransa pois asunnosta.
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ASUNNON KUNNOSSAPITO
Vuokralaisen tehtävät

Palovaroitin, siisteys, ikkunanpesu, rasvasuodattimen puhdistaminen, lattiakaivon
puhdistaminen, valaisimen asennus ja lampun vaihto, jätteiden lajittelu sekä ilmoitusvelvollisuus.
Asunnon kunnossapito on vuokralaisen vastuulla. Asunnon kunnossapitoon kuuluu erilaisia tehtäviä, joita vuokralaisen on hyvä tehdä, jotta asunto pysyy hyvässä
kunnossa. Vuokralaisen hoidettavia tehtäviä ovat kodin yleisen siisteyden ylläpito,
johon kuuluu mm. säännöllinen perussiivous sekä muutaman kerran vuodessa tehtävät toimet, kuten pakastimen sulatus, ikkunanpesu, lattiakaivon puhdistaminen
sekä liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistaminen. Lisäksi vuokralaisen tulee
varmistaa, että asunnossa on toimiva palovaroitin sekä ilmoittaa kodin vioista
eteenpäin esim. huoltoon tai vuokranantajalle. Vuokralaisen tehtävä on itse huolehtia asunnon valaisimista; niiden asennuksesta ja lamppujen vaihdosta. Suositeltavaa olisi lajitella kaikki jätteet, mutta asukkaan tulee huolehtia vähintään siitä,
että roskat eivät päädy vääriin paikkoihin (esim. jätekatoksen lattialle tai sekajäte
biojätteeseen).

Pakastin ja jääkaappi
Pakastin vie paljon energiaa, mikäli sinne kertyy jäätä. Siksi se on hyvä sulattaa
noin kerran vuodessa tai viimeistään kun muuttaa asunnosta pois.
» Kytke virta pois päältä, avaa pakastimen ovi ja pidä se auki koko sulatuksen ajan.
» Tyhjennä pakastin ruoista. Talvella ne voi vielä parvekkeelle viileään tai voit suojata ne esimerkiksi sanomalehdillä tai huovilla. Vie hyllyt ja laatikot sulamaan
kylpyhuoneeseen.
» Halutessasi voit laittaa kuumaa, kiehuvaa vettä astiaan ja asettaa sen pakastimen
hyllylle, sillä kuuma höyry nopeuttaa jään sulamista.
» Suojaa lattia pyyhkeellä, ettei vesi pääse valumaan lattialle ja pakastimen alle.
Anna jään sulaa itsestään, älä yritä hakata sitä pois. Pysy kotona sulatuksen ajan
ja pyyhi välillä sulavaa vettä pois. Vesi voi muuten pilata lattian ja vuokralainen
joutua maksamaan lattian uusinnan.
» Pese hyllyt ja pyyhi pakastin sisältä astianpesuaineveteen kostutetulla siivousliinalla.
» Kun pakastin on puhdas ja kuiva ja lokerot putsattu, laita ne paikoilleen. Laita
pakastin päälle ja laita ruoat takaisin kylmään pakastimeen.
Jääkaappi on hyvä välillä puhdistaa pyyhkimällä tai pesemällä hyllyt. Jos jääkaapin takaseinässä oleva poistovesiaukko on tukkeutunut ja jääkaappiin kerääntyy
vettä tai jäätä, voi aukon puhdistaa esim. pumpulipuikolla. Jääkaapin takaosa on
hyvä imuroida kerran vuodessa pölystä, sillä pöly on paloturvallisuusriski. Uunin ja
jääkaapin saa siirrettyä nostamalla niitä alareunasta ja vetämällä samalla eteenpäin.

Ikkunan pesu

Ikkunat tulisi pestä kerran tai kaksi vuodessa tai silloin kun ne näyttävät likaisilta.
Ikkunoita ei tulisi pestä talvella, sillä silloin ne jäätyvät.
» Sulje sälekaihtimet, jotta voit helpommin pyyhkiä tai imuroida ne.
» Käytä pesuaineena ikkunasuihketta, tai muutamaa tippaa käsitiskiainetta sekoitettuna veteen ämpäriin.
» Kostuta ja pyyhi lasi ikkunanpesimellä tai pesuliinalla.
» Vedä ikkunankuivaimella tasaisin, yhdensuuntaisin vedoin. Kuivaa kuivain aina
ennen uutta vetoa.
» Kuivaa lopuksi nurkat, pyyhi ja kuivaa ikkunalaudat puhtaalla ja kuivalla liinalla.
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Lattiakaivon puhdistus

Lattiakaivon puhdistaminen on vuokralaisen tehtävä. Lattiakaivoon kerääntyy hiuksia
ja muita roskia. Se tulee puhdistaa säännöllisesti. Tukkeutunut lattiakaivo haisee, estää veden kulkemisen ja voi aiheuttaa vesivahingon. Jos puhdistamisesta huolimatta
lattiakaivo ei kuitenkaan vedä, tulee ottaa yhteyttä huoltoon.
» Suojaa kätesi siivoushanskoilla.
» Irrota kansi, poista hiukset ja muut roskat.
» Suihkuta lattiakaivoon vettä, kaada tilkka yleispuhdistusainetta, harjaa esim. vanhalla tiskiharjalla (käytä harjaa vain lattiakaivon puhdistukseen).
» Huuhtele vedellä.

Roskakatoksen siisteys

Roskakatos on pidettävä siistinä. Roskat laitetaan niille tarkoitettuihin roska-astioihin
ja lattialle ei saa jättää tavaraa. Epäsiisti roskakatos nostaa jätekustannuksia ja houkuttelee eläimiä. Vaarallinen jäte, huonekalut sekä elektroniikka eivät kuulu talojen
roskakatokseen, vaan ne toimitetaan niitä kerääviin pisteisiin. Joillain alueilla keräystä
hoitavat keräysautot.

Vaarallinen jäte

Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan jätettä, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Siksi vaarallista jätettä ei saa heittää taloyhtiön jäteastioihin.
Vaarallista jätettä ovat mm. lamput (loisteputket ja energiansäästölamput), paristot,
akut, lääkkeet, elohopeakuumemittarit, märät maalit, liuottimet sekä kaasupullot
ja painepakkaukset, joissa on vielä ainetta sisällä. Jäte- ja kierrätysasemat ottavat
vastaan vaarallista jätettä ilmaiseksi, mutta useita vaaralliseksi luokiteltuja jätteitä voi
palauttaa myös omalla lähialueella oleviin kauppoihin ilmaiseksi, kuten:
» Lääkkeet (vanhentuneet ja tarpeettomat) tulee toimittaa apteekkiin, josta ne toimitetaan käsiteltäväksi niin, että lääkeaineita ei joudu luontoon.
» Paristot ja pienakut voi palauttaa kauppoihin niille tarkoitettuun punaiseen palautuslaatikkoon.
» Maalit, öljyt ja painepakkaukset voi palauttaa oman kunnan jäte- tai kierrätysasemalle. Joissain kunnissa myös keräysautot keräävät vaarallista jätettä alueittain kerran tai pari vuodessa.

Kemikaalimerkinnät

Terveyshaitta

Ympäristövaara

Syövyttävä

Krooninen
terveyshaitta

Välitön
myrkyllisyys

Syttyvä

Vaarallisissa aineissa on yleensä varoitusmerkinnät, jotka kertovat aineen vaikutuksista. Varoitusmerkillä merkitty tuote on aina vaarallista jätettä. Varoitusmerkintöihin
kannattaa myös arjessa kiinnittää huomiota. Varoitusmerkillä merkittyjä tuotteita pitää aina säilyttää lasten ja kotieläinten ulottumattomissa ja noudattaa varoituksia ja
ohjeita. Syövyttävän aineen merkki kertoo vahvasta pesuaineesta, ja niitä on käytettävä harkiten ja aina suojakäsineiden kanssa.

SÄHKÖLAITTEET (SER)

Elektroniikkajäte

8
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Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, eli SER-romua, ei saa laittaa oman taloyhtiön roskakatokseen. Sähkö- ja elektroniikka romua ovat mm. tietokoneet, puhelimet, TV:t ,
leivänpaahtimet, uunit ja jääkaapit. Käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita otetaan vastaan maksutta alueellisissa SER-keräyspisteissä. Myös useimmat
jäte- ja kierrätysasemat ottavat vastaan sähkö- ja elektroniikkaromua. Joitakin kodin
elektroniikkaromua voi myös toimittaa lähialueella oleviin kauppoihin tai keräyspisteisiin: Oman alueen elektroniikkajätteen/sähkölaitteiden keräyspisteitä voi katsoa
osoitteesta kierrätys.info.
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» Lamput (ei hehku- tai halogeenilamput) voi viedä suurempiin kauppoihin elektroniikkatuotteita myyviin kauppoihin tai SER-keräyspisteisiin..
» Pienikokoisia sähkölaitteita (esim. leivänpaahdin, kännykkä, palovaroitin) voi
palauttaa ilmaiseksi sähkölaitteita myyviin kauppoihin.
» Suuria sähkölaitteita otetaan vastaan useissa suurissa kodinkoneita ja elektroniikkaa myyvissä kaupoissa, jos samalla ostaa uuden tilalle. Tämä asia kannattaa
varmistaa etukäteen kaupasta. Myös jäteasemat ottavat vastaan vanhoja sähkölaitteitta ilmaiseksi.

Valaisimen asennus sokeripalalla

Sähkötöissä pääperiaate on, että tavallinen sähkönkäyttäjä ei saa tehdä kiinteitä sähköasennuksia. Vain eräitä pieniä töitä voi tehdä, jos varmasti tietää osaavansa ne,
kuten sulakkeen ja lampun vaihto tai sisustusvalaisimen asentaminen. Mikäli nämä
tehtävät tuntuvat haastavilta, on syytä pyytää apua.
Valaisimessa ei saa käyttää tehokkaampaa lamppua kuin ohjeissa neuvotaan. Esimerkiksi 40w valaisimeen saa laittaa 40watin tai sitä pienemmän wattimäärän lampun.
Liian suuritehoinen lamppu voi aiheuttaa palovaaran valaisimen ympäristössä.
Kun asennetaan valaisin, on muistettava kytkeä sulake pois päältä, tai laittaa pääkytkimestä sähköt pois. Muuten voi saada sähköiskun. Vanhemmissa asunnoissa valaisimen liittämiseen on käytetty ns. sokeripalaa, johon valaisimen liitosjohdon johtimet
liitetään. Kuvassa on malli sokeripalalla asennettavasta kattovalaisimesta. Uudemmissa asunnoissa sokeripalan tilalla on käytetty valaisinpistorasiaa ja vastaavasti valaisimessa on valaisinpistotulppa.

Palovaroitin

Palovaroittimen tehtävä on herättää ja varoittaa mahdollisesta tulipalosta asukkaita ja
naapureita. Hälytys ei mene suoraan hätäkeskukseen, vaan tulipalon syttyessä pitää
soittaa hätänumeroon.
Vuokralaisella on velvollisuus huolehtia, että kodissa on toimiva palovaroitin. Palovaroitin asennetaan aina kattoon. Sitä ei saa asentaa nurkkaan, lampun lähelle tai seinän viereen, sillä se ei reagoi silloin hyvin mahdolliseen savuun. Usein varoittimissa
on ruuvi- ja/tai teippikiinnitys ja kaupoista löytyy myös palovaroittimille tarkoitettuja
magneettikiinnittimiä.
Palovaroittimen toiminta on hyvä testata aika ajoin, mielellään noin kerran kuussa. Kun
testinappia painaa pitkään, pitäisi varoittimesta kuulua kova piip-ääni. Ääni kertoo,
että varoitin on toiminnassa. Jos ääntä ei kuulu, on varoittimen paristo/akku loppunut
tai varoitin on rikki. Myös jos asunnossa kuuluu pieni piip-ääni aina silloin tällöin, voi
se kertoa siitä, että palovaroittimen paristo/akku on loppumassa. Paristo tulee vaihtaa
uuteen (paristokäyttöinen), tai ostaa uusi varoitin (akkukäyttöinen).
Uusissa taloissa (2011-->) on sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet, joiden huollosta ja asennuksesta vastaa talon huolto. Varoittimen toimintakunnon voi silti testata
varoittimen testinapista. Toimimattomasta sähköverkossa olevasta varoittimesta tulee ilmoittaa huoltoon.
Paras paikka varoittimelle on eteisessä ja makuuhuoneissa. Jokaista alkavaa 60m2
kohden tulee olla yksi varoitin. Keittiöön ei kannata asentaa varoitinta, sillä se voi
hälyttää helposti, kun laitetaan ruokaa.

Tulipaloriskit

Kuvassa on tulipaloriskejä.
Tv on rikki: Rikkinäisiä sähkölaitteita ei tulisi käyttää, niissä on aina tulipaloriski.
Jatkojohdoista on tehty letka: Jatkojohtoja ei saa yhdistää toisiinsa. Kuormitus ensimmäiselle jatkojohdolle on liian suuri, se voi ylikuumeta ja pahimmassa tapauksessa
sytyttää tulipalon.
Kynttilät ilman alustaa ja ilman valvontaa: Palavaa kynttilää ei saa jättää huonee9
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seen, jos poistuu paikalta. Kynttilöitä tulee aina valvoa. Kynttilät tulee myös asettaa
palamattoman alustan päälle (tuikkukuppi, kynttilänjalka, kivialusta ym.)
Palovaroitin pöydällä, ei katossa: Palovaroitin ei reagoi ajoissa mahdolliseen tulipaloon, jos se on pöydällä tai laatikossa. Savu nousee kattoa kohden. Palovaroitin tulee
aina kiinnittää kattoon.
Tupakka palaa sisällä: Sisällä ei tulisi tupakoida laisinkaan, tumpit on aina syytä sammuttaa huolella.
Sukat kuivuvat sähköpatterilla: Sähkökäyttöisellä patterilla ei tulisi kuivata mitään,
patterin ilma-aukko on pidettävä vapaana.
Lamppu on peitetty: Lamppua ei saa suoraan peittää tekstiilillä. Lampussa varjostimena käytetään lampun kupua. Jos lampun peittää tekstiilillä, voi tekstiili kuumeta ja
syttyä palamaan.
Lieden päällä on tavaraa ja paperi lieden vieressä: Liesi ja sen ympäristö tulee pitää
tyhjänä ja puhtaana, eikä uunissa saa säilyttää mitään. Uunia tai liettä ei saa jättää
päälle, kun poistuu kotoa.

HUOLLON TEHTÄVÄT
Ovenavaus, rikkinäiset kiinteät osat, vesivahinko/putkivuoto, tuholaiset.
Taloissa on usein huoltoyhtiö/kiinteistöhuolto, joka hoitaa talon kunnossapitoa.
Huolto huoltaa talon rakenteita, kuten putkia ja pitää piha-alueesta huolta. Huollolle ilmoitetaan kodin vioista ja kunnossapitoa vaativista tehtävistä. Asukas ei saa itse
korjata asunnon rakenteita. Asukas on velvollinen palauttamaan korjaamansa kohdat
alkuperäiseen kuntoon ja jonkin mennessä pieleen, hän on aina tällöin korvausvelvollinen. Myös vesivahingoista ja tuholaisista pitää olla välittömästi yhteydessä huoltoon.
Yleensä huolto myös hoitaa ovenavauksen, mikäli asukkaalta on jäänyt avain kotiin.

Ilmoita huoltoon

Jos kotona ilmenee vikoja tai ongelmia, on vuokralaisella vastuu ilmoittaa vioista
eteenpäin. Ilmoittamalla viasta myös vastuu sen hoidosta siirtyy eteenpäin.
Kodin kiinteitä rakenteita ovat mm. putket, lämpöpatterit, ikkunat, lavuaarit ja
WC-pönttö. Näiden vioista tulisi viipymättä ilmoittaa huollolle. Kuntien vuokrataloyhtiöissä myös kylmälaitteet ja uuni kuuluvat huoltoyhtiön korjattavaksi. Yksityisillä
vuokranantajilla vialliset jääkaapit ja uunit kuuluvat vuokranantajan vastuuseen. Näissä
olevista vioista ilmoitetaan vuokranantajalle.
Jos ikkunat vetävät, on syynä usein, että sen tiivisteet ovat huonot tai puuttuvat.
Vuokralainen voi itse asentaa tiivisteen ikkunaan. Tiivistettä voi kysyä myös huoltoyhtiöltä.

Huoltoon soittaminen

Huollon numero löytyy talon infotaululta, joka on usein rappukäytävässä ulko-oven
vieressä, tai roskakatoksen seinässä. Huollon numero on hyvä esimerkiksi tallentaa
omaan puhelimeen. Huollolla on usein myös 24h päivystysnumero, joka löytyy infotaululta tai ulko-ovesta. Jos kotona sattuu vahinko yöllä tai esimerkiksi pyhäpäivänä,
soitetaan tällöin päivystysnumeroon.
Kun soittaa huoltoon, on tärkeää osata oma osoite ja kertoa mitä on tapahtunut. Mikäli
soittajan kielitaito on heikko, voi hän esimerkiksi lähettää huoltoon nimensä, osoitteensa sekä kuvan viasta.

Huollon käynti kotona

Huoltomies tulee käymään asunnossa omilla avaimilla, mikäli hän saa siihen asukkaalta
luvan. Huoltomies soittaa aina ovikelloa ennen kuin tulee sisään. Korjattuaan vian,
huoltomies jättää pöydälle tiedon siitä, mitä hän on asunnossa korjannut. Talon huol10
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lon palvelut ovat asukkaalle ilmaisia. Asuntojen peruskorjaukset ovat talon asukkaille
maksuttomia. Jos asukas on asunnossa silloin kun huoltomies tulee korjaamaan vian,
on silti hyvä pyytää huoltomiestä jättämään tietoa kirjallisesti siitä, mitä asunnossa
on korjattu.

Vesivahinko

Vesivahingosta tulee ilmoittaa huoltoon mahdollisimman nopeasti. Vesivahinkojen
korjaus on Suomessa erittäin kallista ja mitä nopeammin ongelmaa aletaan korjaamaan, sen parempi. Vesivahinko syntyy, kun vettä valuu asunnossa vääriin paikkoihin
aiheuttaen näin lattian, katon tai seinäpintojen pilaantumista. Tästä voi koitua terveyshaittoja, sekä ongelmia koko talolle. Vesivahinko voi syntyä huolimattomuudesta,
tai siitä että ei ole huomattu, että hana tiputtaa tai putki vuotaa. Joskus vesivahinko
voi syntyä, kun vettä on valunut tai kaatunut lattialle. Kerrostaloissa suurin osa vesivahingoista tapahtuu märkätiloissa (wc/kylpyhuone).
Kupruileva lattia tai tummentuneet läiskät katossa/lattiassa/seinässä voivat olla
merkkejä veden aiheuttamasta vahingosta.
Asukas voi itse toiminnallaan ennaltaehkäistä vesivahinkojen syntymistä. Asukkaan
tulisi silloin tällöin tarkastaa, että hanat tai putket eivät tiputa tai vuoda. Vesihanat
astianpesukoneesta ja pesukoneesta tulisi aina sulkea, kun niitä ei käytetä ja ammattilaisen tulisi aina asentaa pesukoneet kotiin. Konetta ei tule jättää päälle, jos poistuu
asunnosta. Kylpyhuoneessa lattia on hyvä kuivata suihkussa käynnin jälkeen. Suomessa pintamateriaalit eivät kestä suuria määriä vettä, mikä pitää huomioida myös
siivotessa. Lattiat pestään vain lähes kuivalla rätillä tai mopilla, eikä vettä saa ikinä

Kodin tuholaiset

Asukkaan tulee ilmoittaa välittömästi kodista löytyvistä haitallisista tuholaisista talon
huoltoon/isännöintiin. Ihmiset eivät aina osaa tunnistaa ongelmatuholaisia ja reagoida
niihin tarpeeksi nopeasti. Mikäli ongelmasta ei ilmoiteta heti, voivat tuholaiset levitä
muihinkin asuntoihin.
Kuvassa muutama esimerkki kodin haitallisista tuholaisista: lude, torakka ja turkiskuoriainen.
Luteet saavat aikaan kutiavia puremajälkiä, ja patjoissa ja kodin tekstiileissä voi havaita
ruskeita pieniä ulosteläiskiä. Luteet saattavat levitä kirpputorilta ostettujen tavaroiden
mukana tai matkustaessa matkatuliaisena.
Kuvasarjassa asukas epäilee, että hänen asunnossaan on luteita ja hän soittaa välittömästi huoltoon/isännöintiin, josta tilataan myrkytys asunnolle/asunnoille. Luteista on
ehdottomasti ilmoitettava heti.
Usein haitalliset tuholaiset ovat erittäin sitkeitä ja niitä voi olla vaikea saada pois asunnoista. Tuholaiset voivat siirtyä mm. putkistoja pitkin ja seinäraoista muihin asuntoihin.
Tietyistä tuholaisista, kuten luteista, on niin vaikea päästä eroon, että ne vaativat ammattimyrkytyksen. Omalla toiminnalla on myös tärkeä rooli tuholaisten ennaltaehkäisemisessä sekä hävityksessä. Jos asunnossa on ollut luteita, tulee patja ja muut pehmeät
huonekalut hävittää ja kaikki tekstiilit pestä kuumassa. Siisti koti, hyvä tekstiilien pesu ja
pilaantuneiden huonekalujen pois vienti auttaa varmistamaan, että tuholaisista päästään

Unohtuneet avaimet

Mikäli asukas unohtaa kotiavaimensa, ulko-oven edestä tai rappukäytävästä löytyy
numero, josta hän voi pyytää ovenavausta. Kuvasarjassa nainen huomaa avaimensa
unohtuneen. Talon ulko-ovessa on numero, johon nainen soittaa ja huoltomies tulee
avaamaan oven.
Ovenavaus on maksullista, ja se maksetaan usein käteisellä. Iltaisin ja viikonloppuisin
ovenavaus on kalliimpaa kuin arkisin päiväaikaan. Oman kodin vara-avaimen voi antaa
luotettavalle ystävälle, jolloin saat häneltä avaimen, mikäli omasi on jäänyt kotiin.
11
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Jotta asukas pääsee kotiinsa, hänen täytyy todentaa henkilöllisyytensä oven avaajalle. Näin voidaan varmistaa, että hän on asunnon oikea asukas. Asukkaan täytyy olla
tehnyt muuttoilmoitus isännöitsijälle, jotta hänen tietonsa löytyvät talon rekisteristä
ja hänet voidaan päästää kotiinsa sisälle.

Kadonneet avaimet

Jos avain on kadonnut, saatetaan asunnon lukot joutua sarjoittamaan uudelleen, mistä
seuraa isompi lasku. Jos asukkaalla ei pois muuttaessa löydy kaikkia hänen saamiaan
avaimia, lukot joudutaan sarjoittamaan uudelleen seuraavaa asukasta varten. Avaimen
hukannut vuokralainen maksaa lukkojen uudelleensarjoittamisen.
Kadonneesta avaimesta otetaan yhteyttä huoltoyhtiöön, asiakaspalveluun tai isännöintiin talosta riippuen.

ILMOITA ISÄNNÖITSIJÄLLE
Taloissa voi myös olla ns. Isännöitsijä. Isännöitsijä on talon hallinnollinen henkilö. Hän
mm. pitää yllä rekisteriä asukkaista ja huolehtii talon avaimista. Isännöintiin ollaan
usein yhteydessä, kun tarvitaan avaimia talon yhteisiin tiloihin, naapuri häiritsee, muutetaan asuntoon tai asunnosta pois, perheeseen syntyy lapsia tai sukunimi vaihtuu.
Joissain taloissa ei tehdä eroa huollon ja isännöinnin välille vaan talon eri tehtäviä
hoitaa sama taho.

VUOKRAN MAKSAMINEN

ASUMINEN JA RAHA
Vuokran maksaminen

Vuokralaisen tärkein velvollisuus on maksaa vuokra ajallaan. Vuokrasopimuksesta näkee vuokran suuruuden, tilin jolle vuokra maksetaan, maksamisen viimeisen maksupäivän (eräpäivän) ja mahdolliset muut maksut, kuten vesimaksun.
Vuokra maksetaan tilisiirtona, ei ikinä käteisellä. Vuokra tulee maksaa aina eräpäivään
mennessä vuokranantajalle.

Vuokran siirtäminen

Jos vuokralaisella ei ole tarpeeksi rahaa maksaa vuokraa, vuokranantajaan kannattaa
aina ottaa yhteyttä ja yrittää sopia vuokranmaksu myöhemmäksi ajankohdaksi. Vuokra
tulee maksaa sovittuna päivänä.

Vuokran maksamatta jättäminen
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Jos asukas jättää maksamatta vuokran, eikä asiasta ole sovittu vuokranantajan kanssa,
seuraa siitä myöhemmin vuokralaiselle ongelmia. Asukas joutuu maksamaan maksamattomasta vuokrasta koko ajan isompaa summaa. Jos vuokraa ei maksa eräpäivään
mennessä, vuokralaiselle tulee postissa maksullinen maksumuistutus.
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Kuvasarjassa henkilöllä ei ole varaa maksaa vuokraansa, jonka eräpäivä on 4.10. Hän
jättää vuokran maksamatta ja saa siitä 18.10 maksullisen maksumuistutuksen.
Kuvasarjan henkilö jättää maksumuistutuksen huomiotta ja saa 3.11 toisen maksullisen
maksumuistutuksen. Nyt maksettavana on jo kahden kuukauden vuokra ja maksumuistutukset. Vuokranantaja voi purkaa vuokralaisen vuokrasopimuksen maksamattomien
vuokrien perusteella ja asukas joutuu muuttamaan pois asunnostaan. Vuokranantajalla
on oikeus purkaa vuokrasopimus ilman varoitusta, jos vuokrat ovat maksamatta 2-3
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kuukaudelta tai kyseessä on toistuva vuokranmaksun laiminlyönti. Lisäksi vuokravelan
periminen annetaan erityisen velkojen perintään erikoistuneen yrityksen hoidettavaksi.

VUOKRAVELAN KERTYMINEN

Vuokravelan kertyminen

Kun on saanut kaksi maksumuistutusta, lasku menee perintään, eli velan periminen
siirtyy eteenpäin ammattimaiselle toimijalle. Perintätoimisto lähettää asukkaalle ainakin kaksi maksullista maksuvaatimusta ja näin myös vuokralaisen velan määrä kasvaa
koko ajan lisää. Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa yrittää neuvotella laskun hoitamisesta velan perijän kanssa. Yksi mahdollisuus on eräpäivän siirtäminen eteenpäin tai
laskun maksaminen osissa maksusuunnitelman avulla.
Jos lasku on kuitenkin maksuvaatimusten jälkeen edelleen maksamatta, eikä maksusuunnitelmasta ole sovittu, velan käsittely menee oikeuteen. Asukas saa haasteen tiedoksiannon eli hänelle ilmoitetaan häntä vastaan nostetusta oikeudenkäynnistä. Kaikki
oikeudenkäyntikulut veloitetaan vuokralaiselta, jolloin velan määrä nousee reippaasti,
jopa sadoilla euroilla. Tässä vaiheessa asukas voi vielä välttyä maksuhäiriömerkinnältä
maksamalla koko velkasumman oikeudenkäyntikuluineen.
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Jos velkaa ei maksa, antaa oikeus asiasta tuomion ja asukas saa maksuhäiriömerkinnän luottotietoihinsa. Maksuhäiriömerkintä tarkoittaa luottotietorekisterissä olevaa
merkintää siitä, että henkilö on jättänyt laskuja maksamatta. Siitä käytetään usein
vieraskielisten keskuudessa puhekielellä termiä ”black list”.
Tuomion jälkeen velkaa aletaan perimään ulosotossa. Ulosotossa velka peritään pakolla (esim. vähennetään tuloista, otetaan haltuun irtaimistoa tai kiinteistöä). Lisäksi
MAKSUHÄIRIÖMERKINNÄN VAIKUTUKSET
asukas häädetään pakolla asunnostaan, mikäli hän ei ole vielä suostunut luovuttaUUDEN ASUNNON
maan asuntoa.
VUOKRAAMINEN VAIKEAMPAA

MAKSUHÄIRIÖMERKINNÄN VAIKUTUKSET

Jos velkaantuu, tulee aina yrittää lähteä sovittelemaan velkaa mahdollisimman nopeasti. Mitä enemmän velkaa kertyy, sitä suurempia ongelmia siitä aiheutuu. Velkasovittelut ja velkaneuvonta auttavat järjestelemään asiaa. Ei kannata jäädä yksin vaan
hakea apua mahdollisimman nopeasti.

UUDEN ASUNNON
VUOKRAAMINEN VAIKEAMPAAVAKUUTUKSIEN, PUHELIN- JA
NETTILIITTYMÄN AVAAMINEN
HANKALAA

MAKSUHÄIRIÖMERKINNÄN VAIKUTUKSET

Maksuhäiriömerkinnän vaikutukset

UUDEN ASUNNON
TYÖN SAAMINEN
VUOKRAAMINEN VAIKEAMPAAVAKUUTUKSIEN, PUHELIN- JA HANKALOITUU
NETTILIITTYMÄN AVAAMINEN
HANKALAA

Luottotietorekisteri on koko maan kattava tietokanta, josta esim. työnantaja tai vuokranantaja voi tarkistaa onko sinulla merkintää maksamattomista laskuista. Maksuhäiriömerkintä säilyy rekisterissä, kunnes velka on hoidettu ja usein vielä pitkän aikaa sen
jälkeenkin.
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TYÖN SAAMINEN
VAKUUTUKSIEN, PUHELIN- JA
HANKALOITUU
NETTILIITTYMÄN AVAAMINEN
HANKALAA

Jos saat maksuhäiriömerkinnän, asunnon, netti- ja puhelinliittymän, kotivakuutuksen
sekä työn saaminen vaikeutuu.
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TYÖN SAAMINEN
HANKALOITUU

LASKUJEN MAKSAMATTA JÄTTÄMINEN

Sähkölaskun maksamatta jättäminen

Velan eteneminen tapahtuu samalla tavalla myös muissa laskuissa.
Kuvassa henkilö ei maksa sähkölaskuaan ja hän saa parin viikon päästä maksullisen
maksumuistutuksen.
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Kuvasarjan henkilö ei muistutuksesta huolimatta maksa laskuaan. Hänelle lähetetään
toinen maksullinen muistutus, sitten perintätoimisto lähettää maksuvaatimuksen ja
vielä toisen maksullisen maksuvaatimuksen. Alkuperäinen lasku oli 35e, mutta nyt
maksettavaa on kertynyt jo 66e.
Jos lasku on maksuvaatimusten jälkeen edelleen maksamatta, eikä maksusuunnitelmasta ole sovittu, asia viedään oikeuteen. Maksamattomien laskujen seurauksena
myös sähköt katkaistaan asunnosta. Velkaan lisätään oikeudenkäyntikulut, jotka ovat
tässä tapauksessa 110e. Oikeus antaa tuomion, luottotietoihin tulee maksuhäiriömerkintä ja velka peritään ulosotossa pakolla. Alkuperäinen sähkölasku, joka oli 35e, on
nyt yhteensä 203e
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SAKON MAKSAMATTA JÄTTÄMINEN

Lipun ostamatta jättäminen

Joistain maksuista ei välttämättä lähetetä erikseen maksumuistutuksia, vaan ne etenevät suoraan ulosottoon. Tällaisia maksuja ovat esimerkiksi liikennevälineiden (juna,
bussi, metro, raitiovaunu) tarkastusmaksut.
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Kuvasarjan henkilö matkustaa junalla ilman lippua ja saa siitä 80e tarkastusmaksun.
Henkilö ei välitä maksusta vaan heittää sen pois.
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Tarkastusmaksu on maksettava viikon kuluessa sen saamisesta. Tarkastusmaksu voidaan periä ilman oikeuden päätöstä eli maksu menee suoraan ulosottoon. Nyt velka
peritään pakolla. Kun pelkkä matkalippu olisi maksanut 10e, velkaa on nyt kertynyt jo
117e.

MUUTTO
Asunnon irtisanominen

Mikäli asukas haluaa muuttaa, pitää vanha asunto ensin irtisanoa kirjallisesti. Vuokralainen voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan kokonaisissa kalenterikuukausissa. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokra maksetaan siltä kuulta, kun asunto irtisanotaan, ja lisäksi
maksetaan vielä sitä seuraavan kuun vuokra kokonaan. Vuokralaista koskevat vuokralaisen velvollisuudet, kunnes sopimus lakkaa. Vuokrasopimusta ei kannata purkaa,
ennen kun on jo uusi sopimus.
Uuden asunnon kokonaisvuokra kannattaa aina tarkastaa, jos saa Kelalta tukea asumiseensa. Kela maksaa asumistukea tiettyihin rajoihin asti. Jos asunto on liian kallis,
ei Kela tue.
On hyvä muistaa, että toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen mukaan vuokralaisella
on myös oikeus asua asunnossa tietty aika, jos vuokranantaja irtisanoo sopimuksen:
»
»

Vuokralaisella oikeus asua asunnossa vielä kolme kuukautta, silloin kun vuokrasopimus on ollut voimassa alle vuoden.
Vuokralaisella oikeus asua asunnossa vielä kuusi kuukautta, silloin kun vuokrasopimus on ollut voimassa vähintään yhden vuoden.

Määräaikaisia sopimuksia ei yleensä voi irtisanoa, mutta jos siihen on akuutti tarve
niin asiasta voi aina keskustella vuokranantajan kanssa. Työ toisella paikkakunnalla
tai vakava sairaus voi olla lain sallima syy määräaikaisen vuokrasopimuksen purkuun.

Irtisanomisilmoituksen malli

VUOKRA-ASUNNON IRTISANOMISILMOITUS
Vuokralaisen nimi:

Vastaanottajan nimi:

Katuosoite:

Katuosoite:

Postinumero:

Postinumero:

Toimipaikka:

Toimipaikka:

Irtisanominen tehdään aina kirjallisena ja vuokrasuhde täytyy irtisanoa niin, että irtisanominen voidaan todistaa jälkeenpäin. Ilmoituksen voi antaa henkilökohtaisesti, jolloin
vuokranantaja allekirjoittaa ilmoituksen. Sähköpostitse lähetetty irtisanomisilmoitus
vaatii vastaanottajalta kuittauksen.

Irtisanomisilmoitus
Irtisanon vuokrasopimukseni päättymään:
Irtisanottavan asunnon osoite:

Vuokralaisen allekirjoitus ja nimen selvennys

Aika ja paikka
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Irtisanomisaika

Suomen laissa sanotaan, että vuokralaisen irtisanomisaika on yksi kokonainen kalenterikuukausi. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokra maksetaan siltä kuulta, kun asunto
irtisanotaan, ja lisäksi maksetaan vielä sitä seuraavan kuun vuokra kokonaan. Tämä on
tärkeää tietää, että ei joudu maksamaan kahta vuokraa samaan aikaan.
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Ilmoita muutosta

Ennen muuttoa pitää muistaa:
»
»

Posti ja maistraatti

Sähkö, vakuutus ja netti

»
»
»

Ilmoittaa vuokranantajalle kirjallisesti asunnon irtisanomisesta.
Ilmoittaa edellisen talon isännöitsijälle poismuutosta ja uuden talon isännöitsijälle sisäänmuutosta.
Ilmoittaa Kelaan, jotta mahdolliset tuet lasketaan uuden asunnon mukaan.
Tehdä muuttoilmoitus (muuttoilmoitus.fi tai Postin toimistossa – samassa ilmoituksessa voi ilmoittaa uudet osoitetiedot maistraattiin).
Ilmoittaa sähköyhtiöön uudesta osoitteesta sekä siirtää myös kotivakuutus ja
mahdolliset internet-yhteydet uuteen asuntoon.

Asunnon tyhjentäminen

Muuttaessa asunto tyhjennetään tavaroista, mutta asunnon kiinteitä kalusteita (kuten
uunia, jääkaappia tai kiinteitä kaappeja) ei oteta mukaan. Pakkaamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa ja miettiä valmiiksi, miten tavarat saa kuljetettua, ja täytyykö tätä
varten esimerkiksi vuokrata pakettiauto ja kuka autoa ajaa

Varaston tyhjentäminen

Asukkaan tulee muistaa tyhjentää myös oma häkki-/verkkovarasto ja ottaa omat tavarat ulkovälinevarastosta.

Loppusiivous

Kun muuttaa pois asunnosta, tulee se siivota perusteellisesti. Perusteellista siivousta
kutsutaan loppusiivoukseksi. Siivoukseen kannattaa varata hyvin aikaa.
Huom! Uutta asuntoa ei tulisi joutua siivoamaan. Jos edellinen asukas ei ole siivonnut asuntoa, pitää olla yhteydessä vuokranantajaan. Jos vuokranantaja tilaa
siivouksen asuntoon, joutuu pois muuttanut vuokralainen maksamaan siivouksesta
aiheutuneet kulut.
Tahrat seinistä ja ovista tulee puhdistaa, samoin lattiat ja listat. Myös ikkunat tulee
pestä.
Kaapit puhdistetaan sisältä ja ulkoa. Uuni ja hella tulee puhdistaa perusteellisesti ja
muistaa siivota myös uunin takaa.
Muuttaessa jääkaappi tyhjennetään ruoista. Pakastin ja jääkaappi sulatetaan aina
muuttaessa. Sulatuksen ja pesun jälkeen töpseli jätetään irti seinästä ja jääkaapin sekä
pakastimen ovi auki. Jääkaappi voi homehtua ja alkaa haisemaan, mikäli ovi suljetaan.
Myös WC, kylpyhuone ja sauna siivotaan muuttaessa. On tärkeää muistaa siivota
myös parveke.

Avainten luovutus

Vuokrasuhteen loputtua tulee vuokralaisen palauttaa vuokranantajalleen kaikki asunnon avaimet. Avaimia täytyy olla sama määrä mitä vuokralainen on saanut asuntoon
muuttaessaan. Jos avaimia on vähemmän, on vuokralaisen velvollisuus kustantaa kadottamansa avaimet vuokranantajalle. Jos vuokralainen on omalla rahalla teettänyt
asuntoon lisäavaimia, on ne myös vuokrasuhteen loputtua luovutettava vuokranantajalle.
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