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Oma koti on tärkeä! Oli se sitten pikkuyksiö, 
vauhdikas kimppakämppä tai yhteinen asunto 
oman rakkaan kanssa. Jotkut meistä ovat niin 
sanottuja kotihiiriä. Kotona vietetään aikaa eikä 
sieltä poistuta edes kesähelteillä. Toisille koti on 
jotain tukikohdan ja varaston väliltä. Siellä käy-
dään nukkumassa, säilytetään matkamuistoja ja 
välillä keitetään nuudeleita. Mitä oma koti sinul-
le tarkoittaakin, kun asiat ovat kotona kunnossa, 
myös muut hommat sujuvat paremmin!

Omaan Kotiin -opas on suunniteltu tuke-
maan itsenäistyviä nuoria asumisen ja arjen 
haasteissa. Näiden kansien väliin on koottu tie-
toa muun muassa siitä, mistä voi etsiä asunto-
ja, miten muuttoilmoitus tehdään ja mitä tukia 
asumiseen ja elämiseen voi saada. Oppaan lu-
kuja voi käyttää muistilistoina asumisen siirty-
mävaiheissa ja opasta on hyvä lukea silloinkin, 
kun itsenäistymistä ja ensimmäiseen omaan 
kotiin muuttamista vasta suunnitellaan.

NAL on julkaissut nuorille suunnattua asu-
misen opasta nyt jo yli 40 vuotta. Toivottavasti 
oppaan uusimmasta versiosta on sinulle hyö-
tyä. Ota ihmeessä meihin yhteyttä, jos sinulla on 
kysymyksiä asumisesta tai keksit, miten opasta 
voisi jatkossa vielä parantaa!

Ville Savilampi
Toiminnanjohtaja
NAL

OPPA AS I 
ASUMIS ES SA

ES
IP

UH
E

Nuoriso-
asuntoliitto ry
info@nal.fi

T I L A U K S E T  J A 
Y H T E Y D E N O T O T
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T O I M I T U S
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Mariya Sadovny-
chenko
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Suomalaiset nuoret itse-
näistyvät varhemmin kuin 
monien muiden Euroopan 
maiden nuoret.  Tämä on mo-
nella tapaa hyvä asia, mut-
ta siihen liittyy myös erilaisia 
riskejä. Muuttoa vanhempien 
luota omaan kotiin hankaloit-
taa esimerkiksi se, että kilpai-
lu vuokra-asunnoista on kovaa 
etenkin pääkaupunkiseudulla 
ja muissa kasvukeskuksissa. 
Pienituloisen, vuokra-asuntoa 
etsivän nuoren tilanne voi siksi 
olla hyvin vaikea. Pahimmas-
sa tapauksessa nuori voi jopa 
päätyä asunnottomaksi.

Itsenäistyminen ja itsenäi-
nen asuminen edellyttävät 
monenlaisia taitoja. Siksi on 
tärkeää tukea nuorten asumi-
sen ja arjenhallinnan taitoja se-
kä turvata nuorten itsenäisen 
asumisen onnistuminen.

Ympäristöministeriö vastaa 
asumisen asioista valtiolla. Ta-
voitteemme on, että asuinolot 
vastaavat asumistarpeita ja 
asuntomarkkinat toimivat. 
Myös nuorten on voitava asua 
toiveidensa mukaisissa asun-
noissa. Onkin tärkeää kuun-

nella, mitä nuoret tahtovat 
asumiseltaan. Ministeriö on 
muun muassa toteuttanut 
säännöllisin väliajoin yhdessä 
Nuorisoasuntoliitto NAL:n kans-
sa nuorten asumista ja toiveita 
selvittäviä tutkimuksia.

Koulutus- ja työmahdolli-
suudet määrittävät sen, missä 
nuoret asuvat. Ne vaikuttavat 
siten suoraan myös pienten 
vuokra-asuntojen tarpeeseen 
paikkakunnalla. Ympäristömi-
nisteriö ja sen alainen Asu-
misen rahoitus- ja kehittä-
miskeskus ARA rahoittavat 
kohtuuhintaisten vuokra-asun-
tojen rakentamista kasvukes-
kusseuduille, joilla asuntojen 
kysyntä on suurinta. Tätä val-
tion rahoitusta saavat myös 
erilaiset opiskelija- ja nuoriso-
asunnot. Ensimmäisen omis-
tusasunnon hankintaa valtio 
tukee puolestaan ASP-järjes-
telmällä.

Asuntojen lisäksi tarvitaan 
myös palveluja. Nuorten on 
helppoa hakeutua matalan 
kynnyksen palveluihin, joita 
esimerkiksi Ohjaamot tarjoa-
vat.  NAL on tehnyt hyvää yh-

teistyötä Ohjaamoiden kanssa 
asumisen neuvonnan kehittä-
miseksi monilla paikkakunnilla.

Suomessa on tehty pitkään 
töitä myös asunnottomuuden 
ehkäisemiseksi ja poistami-
seksi. Meneillään oleva kolmas 
asunnottomuuden vähentä-
misohjelma päättyy kuluvan 
vuoden lopussa. Näiden ohjel-
mien ansiosta nuorten asun-
nottomuutta on saatu huo-
mattavasti vähennettyä. Tätä 
työtä on jatkettava. 

Tärkeää on, että nuori ihmi-
nen saa neuvontaa ja muuta 
tukea itsenäiseen asumiseen. 
Tämän tavoitteen toteutumista 
NAL:n opas tukee erinomaises-
ti. Onnea omaan kotiin!

Hannele Pokka
Kansliapäällikkö
Ympäristöministeriö

OM A KOTI 
KULL A N K A LLIS
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www.veronmaksajat.� 

Liity jäseneksemme, saat kullanarvoisia 
vinkkejä omaan verotukseen ja arkitalouteen:

www.puolenpitoa.� 

ONNEA UUTEEN KOTIIN!
– ME NEUVOMME SINUA VEROASIOISSA
Me pidämme puoliasi sinulle tärkeissä 
veroasioissa – esimerkiksi omaan kotiisi liittyen.

VERONMAKSAJIEN JÄSENENÄ SAAT MM.:
• Taloustaitoja kehittäviä digipalveluja käyttöösi

• Taloustaito-lehden kerran kuussa kotiisi

• Pääsyn verkkotietopankkiimme, jossa 
verojuristimme antavat vastauksia sinua 
askarruttaviin kysymyksiin

*Etukoodilla KE liittymismaksu 0 € (norm. 8 €). Veronmaksajien jäsenmaksu 28 €/vuosi.

vinkkejä omaan verotukseen ja arkitalouteen:

Taloustaitoja kehittäviä digipalveluja käyttöösi

JÄSENMAKSU 2020 

28  € 
KÄYTÄ ETUKOODISI*

 Sis. syksyn 2019 jäsenyyden
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N U O R I S O A S U N T O L I I T T O

Mikä on NAL?  
NAL on lyhenne nimestä Nuo-
risoasuntoliitto. Nuorisoasunto-
liitto on yhdistys, joka edistää 
asuntojen rakennuttamista ja 
vuokraamista nuorille. NAL tar-
joaa nuorille myös apua asumi-
sessa ja arjessa. 

Mitä NAL tekee?
Nuorisoasuntoliitto on nuorten 
asumisen asiantuntija ja edun-
valvoja. NAL vaikuttaa päättäjiin 
niin, että nuorille rakennettaisiin 
lisää edullisia vuokra-asuntoja ja 
nuoret saisivat tarvitsemaansa 
tukea. Lisäksi NAL tarjoaa vuok-
rakoteja alle 30-vuotiaille nuo-
rille. NAL ei tavoittele taloudel-
lista voittoa. STEA eli Sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen avustuskeskus 
tukee NAL:n toimintaa Veikkauk-
sen tuotoilla. 

NAL:n jäseninä on   
seitsemän järjestöä: 
Invalidiliitto ry 
Mielenterveyden keskusliitto 
Suomen Kuntaliitto 
Kokoomuksen Nuorten Liitto ry 
Sosialidemokraattiset Nuoret ry  
Suomen Keskustanuoret ry ja 
Vasemmistonuoret ry. 

Paikallisyhdistykset 
Nuorisoasuntoliitolla on 24 pai-
kallista yhdistystä eri puolilla Suo-
mea. Jos haluat tietää lisää oman 
kotipaikkakuntasi asunnoista, 
ota yhteyttä yhdistykseen lähellä 

Nuorisoasuntoliitto 
eli NAL auttaa nuoria 

omaan kotiin. 

sinua. Voit myös hakea asuntoa 
paikallisyhdistyksen toimistolla.  

Paikallisyhdistysten yhteys-
tiedot löydät tästä esitteestä ja 
internetistä.  
 Mene osoitteeseen www.nal.fi 
ja klikkaa: 

> Yhteystiedot 
> Paikallisyhdistykset

 
Lue lisää Nuorisoasunto
liitosta internetsivuilta: 
Kotisivut: www.nal.fi
Facebook-sivut: 
facebook.com/nuorisoasuntoliitto
Twitter: twitter.com/nal_ry
Instagram: instagram.com/ 
nuorisoasuntoliitto
 

NAL Asunnot Oy

NAL omistaa NAL Asunnot Oy 
-nimisen yrityksen, joka raken-
taa nuorisoasuntoja. Asuntoja 
on nyt yli 4 000, ja ne sijaitsevat 
eri puolilla Suomea. Suurin osa 
asunnoista on yksiöitä ja kaksi-
oita, mutta joukossa on myös 
perheasuntoja ja kimppa-asun-
toja. Kaikki NAL-talojen asukkaat 
voivat saada neuvoja asumises-
sa. Neuvoja saa asumisohjaajal-
ta omalla paikkakunnalla. 

Lue lisää internetistä:
www.nalasunnot.fi 
www.facebook.com/nalasunnot 

NAL Palvelut Oy 

NAL Palvelut Oy on Nuoriso-
asuntoliiton yritys, joka tarjoaa 
tuetun asumisen palveluita.  

Tuetussa asumisessa asukas 
tarvitsee apua kotona selviy-
tymiseen. Palveluista täytyy 
sopia erikseen NAL Palvelui-
den kanssa ja palvelun tilaajan 
kanssa. Yleensä kunta tai sosi-
aalitoimi ostaa nuorelle tarvit-
tavan palvelun.  

 
Lue lisää internetistä:
www.nalpalvelut.fi

P A L V E L U T
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H E L S I N K I ,  E S P O O ,  V A N T A A
Pääkaupunkiseudun  
Nuorisoasunnot ry 
Osoite: Malminkaari 9, Helsinki  
Internet-sivut:  
www.pksnuorisoasunnot.fi 
 
H Y V I N K Ä Ä 
Hyvinkään Nuorisoasunto   
yhdistys ry 
Niittymäentie 4, Hyvinkää 
Internet-sivut: www.hnay.fi 
 
H Ä M E E N L I N N A 
Hämeenlinnan Seudun  
Nuorisoasunnot ry 
Suomen kasarmit 2, Hämeenlinna 
Internet-sivut: www.nuas.fi 
 
J O E N S U U 
Joensuun Seudun  
Nuorisoasuntoyhdistys ry 
Kauppakatu 35, 3. krs, Joensuu 
Internet-sivut: www.josna.fi 
 
J Y V Ä S K Y L Ä 
Jyväskylän Nuoriso ja  
Palveluasunnot JNP ry 
Hannikaisenkatu 10, Jyväskylä 
Internet-sivut: www.jnp.fi 
 
K A N K A A N P Ä Ä 
Kankaanpään Seudun  
Nuoriso asunnot ry 
Lyseotie 4, Haapamäki 
 
K E S K I - U U S I M A A 
KeskiUudenmaan  
Nuorisoasuntoyhdistys ry 
Aleksis Kiventie 6 D, Kerava 
Internet-sivut: www.kuna.fi  
 

K I I M I N K I 
Kiimingin Nuoriso asunto 
yhdistys ry 
Kansankatu 53, Oulu 
 
K I R K K O N U M M I 
NAL Kirkkonummi ry 
Naissaarentie 5, Kirkkonummi 
Internet-sivut:  
www.nalkirkkonummi.fi  
 
K U O P I O 
Kuopion Seudun  
Nuorisoasunnot ry 
Lastentie 1 B, Kuopio 
Internet-sivut: www.kuopion
nuorisoasunnot.nettisivut.fi/

L A H T I 
NAL Lahti ry  
Kymintie 24 a, Lahti 
Internet-sivut: www.nallahti.fi/
 
L O H J A 
Lohjan nuorisoasunto  
yhdistys ry 
 
N O K I A  J A  P I R K K A L A 
Nokian ja Pirkkalan  
Nuorisoasunnot ry 
Otonkatu 1 a, Nokia 
Internet-sivut: www.nopina.fi
 
O U L U 
Oulunseudun  
Nuoriso asuntoyhdistys ry 
Kansankatu 53, 3. krs, Oulu 
Internet-sivut: www.osna.fi
 
R A A H E 
Pattijoen Nuorisoasunnot ry 
 

P A I K A L L I S Y H D I S T Y K S E T
P O R V O O 
NAL ItäUusimaa  
Runeberginkatu 32 E, Porvoo 
Internet-sivut: www.nalitu.fi  
 
R I I H I M Ä K I 
NAL Riihimäki ry  
Vehmaksentie 3, Riihmäki 
Internet-sivut: www.nalriihimaki.fi
 
R O V A N I E M I 
NAL Rovaniemi ry 
Kellokastie 10, Rovaniemi 
Internet-sivut: www.roinu.fi
 
S A V O N L I N N A 
Savonlinnan Seudun  
Nuorisoasunnot ry 
Puistokatu 13, Savonlinna 
Internet-sivut:  
www.nuorisoasunnot.fi

 
T A M P E R E 
Tampereen Seudun  
Nuorisoasunnot ry 
Puutarhakatu 8, 1. krs, Tampere 
Internet-sivut: www.tasna.fi
 
T U R K U 
Turun Seudun Nuorisoasunnot ry 
Ratapihankatu 28 A 7, Turku 
Internet-sivut:  
www.turunnuorisoasunnot.fi 

V A L K E A K O S K I 
Valkeakosken  
Nuorisoasuntoyhdistys ry 
Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski 
 
Y L Ö J Ä R V I 
Ylöjärven Nuorisoasunnot ry 
Kaskitie 2, Ylöjärvi 
Internet-sivut: https://ylona.fi/

Osaatko hoitaa oman kodin asiat itse? 
Tiedätkö, miten kylpyhuoneen lattia-
kaivo puhdistetaan? Minne palovaroit-
timet asennetaan? 

Näihin kysymyksiin 
löydät vastaukset internetistä:
Mene sivulle www.nal.fi ja klikkaa:  
> Materiaalit  
> Videot 

Ohjevideoissa on paljon vinkkejä 
asumiseen ja itsenäiseen elämään 
omassa kodissa. 

Voit tehdä internetissä myös testin  
siitä, oletko valmis muuttamaan 
omaan kotiin. Mene sivulle  
www.nal.fi ja klikkaa:  
> Asumisen ABC 
> Oletko valmis?  
> Oletko valmis muuttamaan  
pois kotoa? -testi 
 
Asumiseen liittyy paljon  
hankalia sanoja ja käsitteitä. 
Tämän oppaan lopussa on lyhyt  
sanasto, josta löydät selityksiä  
vaikeille sanoille. 

 Tietoa asumisesta: 
 www.nal.fi  
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Saat sähköä uuteen 
kotiisi yhdellä  
puhelinsoitolla

Tee sähkösopimus silloin,  
kun sinulle sopii
Fortum Muuttopuhelin palvelee sinua 
myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tallenna 
numero 0200 80 000 valmiiksi puheli-
meesi.

Valitse Fortum ja tee ekoteko
Sähkömme on 100 % hiilidioksidi vapaata, 
eikä vahingoita ilmastoa. Saat ekologista 
sähköä uuteen kotiisi helposti, mihin päin 
Suomea tahansa. Fortum tarjoaa muuta-
kin kuin sähköä: olet mukana muutokses-
sa kohti puhtaampaa maailmaa!

Sähköä kiinteällä kuukausihinnalla 
Fortumilta saat sähköt helposti kiin-
teällä kuukausihinnalla, alkaen 14 €/kk. 
Opiskelija edulla säästät vuosittain lähes  
1 kk hinnan!

Nauti erinomaisesta asiakaspalvelusta
Asiakaspalvelumme on käytössäsi 
verkossa tai puhelimitse. Kätevällä Oma 
Fortum -sovelluksella seuraat ja hallinnoit 
energiankäyttöäsi näppärästi – mobiilisti 
tai netissä.

Fortum Muuttopuhelin  

(pvm/mpm)

0200 80 000

Fortum_Ilmoitus_NAL_Omaan_kotiin-oppaaseen.indd   1 09/04/2019   13.35
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A U T O M I E S  K E I M O L A S S A Ikkunasta avautuu metsäinen 
maisema ja kaukosäätimessä 
on Netflix-nappula. Ne pistä-
vät silmään ensimmäisenä, kun 
astuu Samu Näppisen yksiöön 
Vantaan Keimolassa.

”Tyttöystäväni käy täällä jo-
ka viikonloppu, mutta muuten 
tämä on legendaarinen poi-
kamiesboksi”, Samu esittelee 
asuntonsa.

19-vuotias Samu muutti 
Keimolanmäen vastavalmistu-
neeseen NAL-nuorisoasuntoon 
viime syksynä. Hän kertoo et-
sineensä asuntoa kiireellä, sillä 
hankalan kotitilanteen vuoksi 
edessä oli ”pakko-
muutto”. Lastensuo-
jelu oli sijoittanut 
hänet vielä alaikäise-
nä sijaiskotiin ja 18 
ikävuoden jälkeen 
hätämajoitukseen.

”Tarvitsin katon 
pään päälle äkkiä”, hän sanoo.

Samu oli tyytyväinen saa-
dessaan asunnon Keimolasta. 
Aiemmin paikalla oli kuuluisa 
Keimolan moottorirata, jossa 
ajettiin F2-autoilla. On kuvaa-
vaa, että sattuma toi Samun 
juuri tänne. 

”Olen harrastanut autoja 
koko ikäni. Autohommissa tär-
keintä on käytännön ammatti-
taito, mutta on minulla pape-
ritkin”, hän hymyilee ja kertoo 
työskentelevänsä automekaa-
nikkona.

Kun Samu muutti omilleen, 
hänen piti selvitellä raha-asi-
ansa, täyttää asuntohakemuk-
sia ja käydä koulua samaan 
aikaan. Hän kertoo tottuneen-
sa hoitamaan asiansa itse jo 
varhain. Aluksi hän meinasikin 
kieltäytyä, kun NAL:n asumis-
ohjaaja kysyi, tarvitsisiko hän 
asumiseensa tukea.

”Sitten ajattelin uudelleen ja 
päätin ottaa neuvoja vastaan. 
Muillekin suosittelen ottamaan 
apua vastaan, jos tarjotaan, 
vaikka kotitilanne olisi parempi 
kuin minulla”, hän sanoo.

Hän on luonut oman talou-
denhallinnan systeemin-
sä: ”Ensin maksan aina 
vuokran ja tärkeimmät 
laskut, ostan evästä kaa-
pit täyteen ja sitten kat-
son, paljonko jää rahaa 
muuhun kulutukseen. 
Maalaisjärjellä pärjää. Ei 

pidä myöskään tehdä asioista 
liian vaikeita”, hän kuittaa jär-
jestelmänsä.

Entä mikä yksin asumisessa 
on parasta?

”Oma tila ja aika”, hän vastaa 
heti. 

Hänen mielestään luonnon-
läheisyys on Keimolan ehdoton 
valtti: muutaman kymmenen 
metrin päästä aukeavat metsä-
polut. Samulla ole kiirettä pois: 
”Aion asua tässä niin kauan 
kuin vain voin.” 

Parasta on
 oma aika

 ja tila.

Maalaisjärki auttaa, vantaalainen 
Samu Näppinen kertoo 
itsenäistymisvinkkinsä.
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Suomessa muutetaan ensim-
mäiseen omaan asuntoon 
yleensä 18–20-vuotiaina. On 
melko harvinaista, että nuo-
ri asuu vanhempiensa luona 
30-vuotiaana. Muuttamiseen 
on monia syitä. Syy voi olla 
opiskelu, työ tai perheen pe-
rustaminen. 

Muista, että sinun ei ole kui-
tenkaan pakko muuttaa omil-
lesi, vaikka kaverisi asuisivat jo 
omillaan. Omillaan asumises-
sa joutuu kantamaan vastuuta 
monista asioista.  

Huolehdi rahaasioistasi  
itsenäisesti 
Kun muutat omaan asuntoon, 
sinun täytyy huolehtia raha-
asioistasi itsenäisesti. Laske etu-
käteen tulot ja menot: Miten 
paljon saat rahaa kuukaudessa? 
Miten paljon käytät rahaa kuu-
kaudessa? Kun selvität tulosi ja 

menosi tarkasti, rahat eivät lopu 
kesken. 

Ala säästää vuokravakuusra-
haa ajoissa, että rahasi riittävät 
muuttamiseen. NAL:in sivuilla 
on budjettilaskuri, jolla voit las-
kea tulot ja menot.  

Mene osoitteeseen www.nal.fi 
ja klikkaa:  

> Asumisen ABC  
> Oman talouden hallinta  
> Budjettilaskuri 
Budjettilaskuri löytyy myös 

tästä oppaasta, sivulta 51. 

Pyydä pankista verkkopankki
tunnukset 
Ennen kuin muutat omaan ko-
tiin, avaa pankissa oma pankki-
tili ja pyydä tiliä varten verkko-
pankkitunnukset. Kun sinulla 
on verkkopankkitunnukset, 
sinun on helppo maksaa laskut 
internetissä tai puhelimesi so-
velluksella  

K O H T I  O M A A  A S U N T O A
Omaan kotiin muuttaminen  

on jännittävää!
Näin selviät urakasta. 

Etsi pankkeja internetistä. 
Kun menet pankkikonttoriin, ota 
mukaan henkilöllisyys todistus. 

Etsi tietoa internetistä 
Opettele etsimään tietoa inter-
netistä. Sieltä löydät paljon hyö-
dyllistä tietoa. Voit käyttää tieto-
koneita ilmaiseksi kirjastossa. 

Esimerkiksi Infopankki on 
hyvä nettisivusto. Siellä on pal-
jon tietoa suomalaisesta yhteis-

kunnasta, Löydät Infopankista 
tietoa monella eri kielellä. 

Infopankin internet-sivut: 
www.infopankki.fi
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Kun etsit asuntoa, tärkeim-
mät asiat ovat asunnon sijainti 
ja hinta. Ota selvää, pääsetkö 
asunnolle helposti esimerkik-
si bussilla tai junalla. Asunto-
jen vuokrat vaihtelevat paljon. 
Kaupunkien keskustassa on 
kalliita asuntoja, reuna-alueilla 
on halvempia. Talon ylem-
pi kerros on kalliimpi kuin 
alin kerros. Uusi ja remontoi-
tu asunto on kalliimpi kuin 
vanha.

Vuokra-asunnot

Nuorisoasuntoliiton 
vuokraasunto
Nuorisoasuntoliiton asuntoa 
voivat hakea nuoret aikuiset, 
jotka ovat alle 30-vuotiaita. 
Hakijalla täytyy olla oleskelu-
lupa tai Suomen kansalaisuus, 
ja hänen täytyy olla töissä tai 
etsiä töitä. NAL:on asuntoja ei 
ole tarkoitettu opiskelijoille. 

Täytä asuntohakemus inter-
netissä. Voit tehdä sen suo-
meksi tai englanniksi.  
Mene osoitteeseen  
www.nal.fi ja klikkaa:  
> Hae kotia  
> Siirry asuntohakemukseen.

Lue tarkasti hakemuksen oh-
jeet. Tarvitset hakemukseen 
liitteitä. Tarkista NAL:n sivuil-
ta, mitkä paperit sinun täytyy 
hankkia liitteeksi. 

Hakemus on voimassa  
3 kuukautta. Sen jälkeen 
hakemus pitää uusia. Saat 
auto maattisesti sähköpostiisi 
ohjeet, miten voit uusia hake-
muksen. 

Jos et halua tehdä hakemus-
ta internetissä, voit tehdä sen 
paikallisyhdistyksen toimistos-
sa. Toimistojen yhteystiedot 
löydät tästä oppaasta, sivulta 
12–13. 

Vuokra-asunto, opiskelija-
asunto, omistusasunto?  

Millainen asunto on paras 
sinulle? Juttele aikuisen tai 

ystävän kanssa. 

M I S T Ä  O M A  K O T I ?
Järjestöt ja säätiöt 
Myös järjestöt ja säätiöt sekä 
muut organisaatiot vuokraavat 
valtion tukemia vuokra-asuntoja:      
www.nuorisosaatio.fi
www.ysaatio.fi
www.lumo.fi
www.sato.fi
www.ta.fi
www.avara.fi
www.ilmarinen.fi
www.keva.fi

Kunnan ja kaupungin  
vuokraasunnot 
Voit hakea myös oman kunnan 
tai kaupungin vuokra-asuntoa. 
Tee hakemus internetissä tai 
oman kunnan asuntotoimis-
tossa. Sen jälkeen sinun täytyy 
jonottaa asuntoa. 

Ulkomaalainen voi hakea 
asuntoa, jos hänellä on oleske-
luoikeus tai oleskelulupa. Luvan 
täytyy olla voimassa vähintään 
1 vuosi. 

Etsi oman kotikaupunkisi 
vuokra-asuntoja internetistä.  

Yksityiset vuokranantajat 
Yksityiset vuokranantajat ovat 
yrityksiä tai tavallisia ihmisiä, 
jotka antavat omia asuntojaan 
vuokralle. Yksityiset vuokra-
asunnot ovat yleensä vähän 
kalliimpia kuin kuntien tai kau-
punkien vuokra-asunnot. 

Etsi asuntoilmoituksia sano-
malehdistä ja internetistä. Kun 
löydät sopivan asunnon, sovi 
asuntonäyttö. 

Asuntonäyttö tarkoittaa, että 
menet sovittuna aikana katso-
maan asuntoa. 

Kun menet asuntonäyttöön, 
asunnon omistaja tai kiinteistö-
välittäjä esittelee asuntoa sinulle. 
Esittelyssä voi olla monta hakijaa 
samalla kerralla. Jos paikalla on 
monta hakijaa, joudut ehkä kil-
pailemaan muiden kanssa asun-
nosta. Pukeudu siististi ja käyttäy-
dy asiallisesti. Asunnonomistajien 
mielestä hyvä vuokralainen käy 
yleensä töissä, ei tupakoi eikä hä-
nellä ole lemmikkieläimiä. 

Voit etsiä yksityisiä vuokra-
asuntoja esimerkiksi näiltä inter-
net-sivuilta: 
www.vuokraovi.com
www.asunnot.oikotie.fi
www.asuntoverkko.com
www.vuokrakoti.com
www.datsha.com/vuokralle

Opiskelijaasunnot 
Jos olet opiskelija, voit hakea 
opiskelija-asuntoa. Saat asua 
opiskelija-asunnossa niin kauan 
kuin opiskelet. Kun opintosi lop-
puvat, joudut muuttamaan pois.

Voit katsoa opiskelija-asuntoja 
esimerkiksi osoitteesta  
www.soa.fi 

Muita vaihtoehtoja 
asumiseen 

Asumisoikeusasunto 
Asumisoikeusasunto ei ole omis-
tusasunto eikä vuokra-asunto, 
vaan siltä väliltä. 
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Jos muutat asumisoikeusasun-
toon, sinun pitää maksaa ensin 
asumisoikeusmaksu. Sen jälkeen 
maksat joka kuukausi tietyn sum-
man rahaa eli vastiketta. Vastike 
menee talon hoitokustannuksiin. 

Voit hakea pankista lainaa asu-
misoikeusmaksuun. 

Löydät lisätietoa Infopankin 
sivuilta, tietoa on monella eri kie-
lellä. Mene osoitteeseen  
www.infopankki.fi ja klikkaa: 

> elämä Suomessa > asuminen 
> asumisoikeusasunto 

Lisätietoa saat myös osoitteesta 
www.asumisoikeus.fi 

Oma asunto eli  
omistusasunto 

Jos sinulla on säännölliset palkka-
tulot, voit ostaa oman asunnon. 
Voit hakea pankista lainaa asun-
toa varten. 

Pankeilla on myös ASP-tile-
jä, joille voit säästää rahaa omaa 
asuntoa varten. ASP-tili on lyhenne 
sanasta asuntosäästöpalkkiotili. 

Suomessa valtio tukee nuoria, 
jotka ostavat ensimmäistä asun-
toaan. He maksavat vähemmän 
veroja asunnon ostamisesta kuin 
muut. 

Lisätietoa ASP-tileistä ja  
säästämisestä saat internetistä: 
www.ymparisto.fi   

> Asuminen 
> Omistusasuminen 
> ASP-säästäminen 
Lue asunnon ostamisesta 

myös verottajan internet-sivuilta.  

Mene osoitteeseen  
www.vero.fi ja klikkaa:  

> Henkilöasiakkaat > Asunnon  
    osto > Ensiasunnon osto 

Kimppakämppä  
ja soluasuminen 

Kimppakämppä on asunto, jossa 
asuu sinun lisäksesi muita. Kimp-
pakämpässä jokaisella voi olla 
oma huone. Keittiö ja kylpyhuo-
ne ovat yleensä yhteisiä. 

Voit muuttaa asumaan kimp-
pakämppään yhdessä ystävän 
kanssa. Silloin te vuokraatte koko 
asunnon yhdessä. Kimppakäm-
pän voi myös vuokrata erillisillä 
vuokrasopimuksilla tai niin, että 
yksi on päävuokralainen ja muut 
hänen alivuokralaisiaan. Tämä 
riippuu vuokranantajasta.  

Kun teet vuokrasopimuksen 
yhdessä toisen ihmisen kanssa, 
lue sopimus tarkasti. Jos kaverisi ei 
maksa vuokraa, sinä joudut yleen-
sä maksamaan sen. Vuokra täytyy 
maksaa kokonaan joka kuukausi. 

Soluasuminen tarkoittaa, että 
vuokraat vain yhden huoneen 
koko asunnosta. Keittiö ja usein 
myös wc on yhteinen. Opiskelija-
asunnot ovat usein soluasunto-
ja. Et välttämättä tunne muita 
asukkaita etukäteen. Kun vuok-
raat soluasunnon, kirjoitat yleensä 
vuokrasopimuksen yksin. Jokai-
sella asukkaalla on oma vuok-
rasopimus. Silloin maksat aina 
vuokran vain omasta huoneesta-
si. Lisätietoa saat osoitteesta  
www.vuokralaiset.fi 

Kuinka pitkä matka asunnolta on työpaikalle tai 
kouluun? Asunnon sijainti on hyvä, kun kulkuyhtey-
det ovat hyvät töihin tai kouluun. On myös tärkeää, 
että viihdyt alueella. 

Pukeudu siististi ja asiallisesti asuntonäyttöön. 
Silloin annat hyvän vaikutelman itsestäsi. Sinun kan-
nattaa sanoa selkeästi, että olet kiinnostunut asun-
nosta. Kerro vuokranantajalle, jos sinulla on säännöl-
liset tulot ja luottotiedot kunnossa. 

Suosittelija voi auttaa sinua saamaan asunnon. 
Esimerkiksi entinen vuokranantaja voi kertoa muille, 
että sinä olet hyvä asukas tai työntekijä. Vuokranan-
tajat eivät saa vaatia suosittelijoita, mutta voit kertoa 
suosittelijasta itse. 

Tarkista nämä asiat,
 kun etsit asuntoa.

M U I S T I L I S T A 
A S U N N O N  E T S I J Ä L L E



26 27

4M U U T T O 
O M A A N 
K O T I I N

L
ö

y
s

it
 a

s
u

n
n

o
n

!  
 

O
n

n
e

a
! N

y
t 

p
it

ä
ä

 
a

lle
k

ir
jo

it
ta

a
 

v
u

o
k

r
a

s
o

p
im

u
s

.  

Selvitä asunnosta 
seuraavat asiat 
ennen muuttamista

Paljonko vuokra on?  

Mikä on vuokraaika 
eli kauanko voit asua?  
 
Paljonko on sopimussakko? 
Joskus vuokra-asunnoissa on 
sopimussakko, jos sopimus on 
aluksi määräaikainen. Sopi-
mussakko tarkoittaa, että et voi 
muuttaa pois asunnosta en-
nen kuin sopimus päättyy. Jos 
muutat aikaisemmin, joudut 
maksamaan vuokranantajalle 
sakon.  

Onko sinulla lemmikkieläin? 
Selvitä, saako asunnossa pitää 
lemmikkiä, esimerkiksi koiraa 
tai kissaa. Kaikissa asunnoissa 
ei saa pitää lemmikkieläimiä. 
Asunnon täytyy myös olla tar-
peeksi iso sinulle ja lemmikillesi. 

Onko asuntoon tulossa re
montteja?  
Jos asut asunnossa putkire-
montin aikana, voit saada alen-
nusta vuokrasta. Asuminen 
remontin aikana voi kuitenkin 
olla hankalaa. 

Tarvitsetko esteetöntä  
asumista?  
Selvitä etukäteen, onko asun-
to esteetön. Voit kysyä esimer-
kiksi tiedot hissistä sekä ovien 
ja käytävien leveydet. Joskus 
asuntoihin täytyy tehdä muu-
toksia, jotta niissä voi liikkua 
esimerkiksi pyörätuolilla. Selvi-
tä, voiko asuntoon tehdä muu-
toksia. 

Vammainen ihminen voi li-
säksi hakea kunnalta avustajaa, 
joka auttaa arkipäivän asioissa. 
Esteettömiä asuntoja vuokraa-
vat esimerkiksi Invalidiliitto ja 
ASPA-säätiö.  

Lisätietoa Invalidiliiton asun-
noista internetistä:  
www.invalidiliitto.fi

Lisätietoa ASPA-säätiön 
asunnoista internetistä: 
www.aspa.fi
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Vuokrasopimus

Kun vuokraat asunnon, tee ai-
na kirjallinen sopimus vuok-
ranantajan kanssa. Sinulle ja 
vuokranantajalle tulee oma so-
pimuspaperi. Niiden täytyy olla 
samanlaiset.  

Älä tee sopimusta asunnos-
ta vain suullisesti. Jos asumi-
sessa tulee ongelmia, vuokra-
sopimus on kaikkein tärkein 
asia.  

  
Vuokralainen on vastuussa 
asunnosta  
Kun teet vuokrasopimuksen, 
sinä olet vastuussa asunnosta. 
Kaverit voivat kyläillä luonasi, 
mutta sinä olet aina vastuus-
sa asunnosta ja siellä tapahtu-
neista asioista.  

Jos vieraasi rikkoo asunnos-
sasi jotakin, sinä joudut mak-
samaan vahingot. Jos vieraasi 
häiritsevät naapureitasi, sinä 
olet vastuussa häiriöstä.  

Voit asua asunnossa per-
heenjäsenen kanssa. Sinun 
pitää ilmoittaa vuokranantajal-
le, ketkä asuvat asunnossa. Jos 
asunnossa asuu sinun lisäksesi 
joku muu, se voi vaikuttaa asu-
mistuen määrään.  

  Seuraavaksi selitetään, mi-
tä vuokrasopimukseen pitää 
kirjoittaa.  

1. Kesto
Vuokrasopimus voi olla määrä-
aikainen tai se voi olla voimas-
sa toistaiseksi.  

Määräaikainen vuokrasopi-
mus tarkoittaa, että vuokraso-
pimuksessa on päättymispäivä. 
Vuokranantaja ja vuokralai-
nen sopivat heti alussa, mil-
loin vuokra-aika loppuu. Et voi 
muuttaa pois asunnosta en-
nen tuota päivämäärää. Muu-
ten saatat joutua maksamaan 
vuokranantajalle korvausta. 

Toistaiseksi voimassa oleva 
sopimus tarkoittaa, että vuok-
rasopimuksessa ei ole päätty-
mispäivää. Saat asua asunnos-
sa vuokralla, kunnes sinä tai 
vuokranantaja irtisanoo sopi-
muksen.  

Joskus yksityinen vuokran-
antaja kirjoittaa sopimukseen 
näin: ”Ensimmäinen irtisano-
misajan alkamisajankohta on 
aikaisintaan 11 kuukauden 
kuluttua vuokrasopimuksen al-
kamisesta.”  

Tämä lause tarkoittaa, että 
sinun täytyy asua asunnos-
sa vähintään yksi vuosi. Jos 
muutat pois aikaisemmin, jou-
dut maksamaan vuokrananta-
jalle korvausta. 

Vuokrasopimuksen alkamis-
päivä tarkoittaa päivää, jolloin 
allekirjoitat sopimuksen.  

Hallintaoikeuden siirtymis-
päivä tarkoittaa päivää, kun 
saat avaimet asuntoon.  

  

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

1. VUOKRANANTAJA 2. VUOKRALAINEN/VUOKRALAISET

Nimi Nimi

Osoite Osoite

Puhelin Puhelin

Pankkiyhteys Syntymäaika

Vuokralaisen avio- tai avopuolison nimi

Syntymäaika

3. VUOKRAUSKOHDE

Osoite     Huoneet vuokrataan siinä 

kunnossa kuin ne ovat 

sopimuksentekohetkellä

     Huoneista on laadittu 

kuntotarkastuslomake

     Huoneiden käytöstä, kunnosta, 

kunnossapidosta ja/tai 

muutostöistä on sovittu liitteessä

Huoneistotyyppi Pinta-ala noin m² Muut tilat ja niiden käyttötarkoitus

4. VUOKRA-AIKA

    Toistaiseksi voimassa oleva 

sopimus

Hallintaoikeuden siirtymispäivä       Määräaikainen sopimus Hallintaoikeuden siirtymispäivä

Alkamispäivä Irtisanomisajan alkamispäivä

    AHVL:n mukainen*

    Muu, mikä?

Alkamispäivä Päättymispäivä

5. VUOKRA

€/kk €/m² Eräpäivä

    joka kuukauden ………... päivä            AHVL:n mukainen* 

Viivästyskorko on

     voimassaolevan korkolain mukainen

     Muu, mikä?                                    %

Muut korvaukset Vuokranmaksukausi    

    AHVL:n mukainen*         Muu, mikä?

Vuokralainen maksaa vuokraennakkoa

Ennakon määrä Ennakon maksupäivä Ennakko hyvitetään

    ensimmäisistä vuokrista       viimeisistä vuokrista

6. VAKUUS

    Tämän sopimuksen 

velvoitteiden täyttämisen 

vakuudeksi toimitetaan vakuus

Vakuuden antaja

    

    vuokranantaja        vuokralainen

Vakuus ja sen arvo Vakuuden toimituspäivä

Vuokrasopimuslomake

1

3

2

5

4

1
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2. Vuokran määrä  
Vuokran määrä riippuu mo-
nesta asiasta. Kaupungin 
keskustassa asunnot ovat 
kalliimpia kuin kaupungin 
reuna-alueilla. Talon ylemmät 
kerrokset ovat kalliimpia kuin 
alin kerros. Uusi ja remontoi-
tu asunto on kalliimpi kuin 
vanha tai huonokuntoinen. 
Jos asunnossa on sauna tai 
parveke, ne nostavat vuokraa.  

Vuokran lisäksi joudut eh-
kä maksamaan vesimaksun. 
Jos sinulla on auto, joudut 
ehkä maksamaan autopai-
kasta.  

Jos allekirjoitat vuokraso-
pimuksen yhdessä kaverisi 
kanssa, te molemmat olette 
vastuussa vuokrasta. Jos ka-
verisi ei maksa omaa osaansa 
vuokrasta, sinä joudut mak-
samaan koko vuokran itse. 
Vuokra täytyy maksaa koko-
naan joka kuukausi. Ole siis 
tarkkana.  

Vuokranmaksupäivä lukee 
vuokrasopimuksessa. Jos tä-
mä päivä on viikonloppuna, 
maksupäivä siirtyy eteenpäin 
seuraavalle arkipäivälle.  

On tärkeää, että mak-
sat vuokran aina eräpäivään 
mennessä.  

Tässä kohdassa sopimuk-
sessa lukee myös, miten vuok-
ranantaja voi nostaa vuok-
raa. Vuokran korottamisen 
peruste pitää lukea vuokra-
sopimuksessa. Jos yksityinen 

vuokranantaja haluaa nostaa 
vuokraa muulla tavalla, vuokran 
suuruudesta pitää neuvotella 
vuokralaisen kanssa 6 kuukaut-
ta ennen kuin korotettu vuokra 
tulee voimaan.  

  
3. Irtisanomisaika  
Laki sanoo, että asukas ei voi 
muuttaa asunnosta pois yhtäk-
kiä. Jos asukas haluaa muut-
taa pois, hänen täytyy irtisanoa 
vuokrasopimus. Silloin asukas 
sopii vuokranantajan kanssa, 
milloin vuokrasopimus päättyy.  

Määräaikainen sopimus 
päättyy automaattisesti sinä 
päivänä, jolloin vuokrasopimus 
päättyy. Silloin sopimusta ei 
tarvitse irtisanoa. Määräaikais-
ta sopimusta ei voi lopettaa 
ennen sopimuksen päättymis-
päivää.  

Jos sinulla on toistaiseksi 
voimassa oleva sopimus, sinun 
pitää irtisanoa se yksi kalente-
rikuukausi ennen kuin haluat 
muuttaa. Yksi kalenterikuu-
kausi ei ole sama asia kuin 30 
päivää ennen muuttoa. Ko-
konaisen kalenterikuukauden 
täytyy kulua sen jälkeen, kun 
olet irtisanonut asunnon. Sinun 
täytyy maksaa vuokraa koko 
siltä ajalta.  

Esimerkki: Asut vuokra-
asunnossa ja haluat muuttaa 
sieltä uuteen asuntoon 1. päivä 
tammikuuta. Silloin sinun täy-
tyy irtisanoa vanha asunto mar-
raskuun aikana. Jos irtisanot  

vanhan asunnon 1.12., se on 
liian myöhään. Silloin sinun 
pitää maksaa vanhasta asun-
nosta joulukuun ja tammikuun 
vuokra.  

Irtisanomisaikaan on yksi 
poikkeus: jos asunto on ih-
miselle epäterveellinen, saat 
muuttaa heti pois. Jos asun-
nossa on esimerkiksi hometta, 
sinun ei tarvitse odottaa irtisa-
nomisaikaa.  

  
4. Asunnon tarkastus  
Tämä kohta on vuokrasopi-
muksessa, jotta sinä ja vuokra-
nantaja tiedätte, missä kun-
nossa asunto on.  

Tarkasta asunto, kun muu-
tat sinne. Kirjoita muistiin, jos 
asunnossa on vikoja. Ilmoita vi-
at aina vuokranantajalle.  

Jos asunnossa on esimer-
kiksi jääkaappi rikki tai hanat 
vuotavat, sinun täytyy ilmoittaa 
vioista vuokranantajalle. Silloin 
sinun ei tarvitse maksaa vahin-
koja, jotka edellinen asukas on 
aiheuttanut.  

Vuokranantaja tarkastaa 
asunnon, kun muutat pois.   

  
5. Vuokravakuus   
Vuokravakuus on rahasumma, 
joka sinun pitää maksaa vuok-
ranantajalle ennen kuin muu-
tat asuntoon. Saat avaimet 
vasta sitten, kun olet maksanut 
vuokravakuuden.  

Vuokranantaja haluaa vuok-
ravakuuden siltä varalta, että 

vuokralainen hajottaa jotakin 
asunnossa tai ei maksa vuok-
raa. Jos vuokralainen pitää 
asunnon kunnossa ja maksaa 
vuokran, vuokranantaja mak-
saa vuokravakuuden takaisin 
vuokralaiselle, kun hän muut-
taa pois.  

Vakuus saa olla enintään 
kolme kertaa vuokran mää-
rä. Eli jos vuokra on 500 euroa, 
vakuus voi olla enintään 1 500 
euroa.  

Kun maksat vuokravakuu-
den, säilytä pankista saamasi 
kuitti tai sähköinen tosite mak-
susta. Saat vakuusrahan takai-
sin sitä vastaan.  

Kela voi myöntää vähäva-
raisille hakijoille toimeentulo-
tukea vuokravakuutta varten. 
Kela antaa yleensä vuokranan-
tajalle maksusitoumuksen. Tar-
kista asia Kelasta.  

Vuokraennakko on eri asia 
kuin vuokravakuus. Vuokraen-
nakko tarkoittaa, että vuokra-
lainen maksaa vuokraa etu-
käteen. Vuokralainen maksaa 
vuokraennakon vuokranan-
tajalle, ennen kuin muuttaa 

2

3

4

5
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asuntoon. Tämä raha on taval-
lista vuokraa, vuokralainen ei 
saa sitä takaisin.  

Vuokraennakon määrä vaih-
telee. Usein se on 1–2 kuukau-
den vuokra. Vuokraennakko voi 
olla enintään kolmen kuukau-
den vuokra.  

Muita vuokra-
sopimuksen asioita  

  
Tupakointi ja lemmikki
eläimet  
Vuokranantaja voi kieltää tupa-
koinnin asunnossa. Jos tupa-
koit, selvitä missä voit polttaa 
tupakkaa.  

Vuokranantaja voi myös kiel-
tää lemmikkieläimet. Selvitä 
etukäteen, saako asunnossa 
pitää lemmikkejä.  

  
Kotivakuutus  
Vuokranantaja voi kirjoittaa 
vuokrasopimukseen, että vuok-
ralaisen täytyy ottaa kotivakuu-
tus. Jos kotivakuutus on pakol-
linen, sinun pitää itse hankkia 
kotivakuutus. Soita tai käy va-
kuutusyhtiössä ja tee sopimus 
kotivakuutuksesta. Näytä sen 
jälkeen vakuutuspaperi vuokra-
nantajalle.  

Kotivakuutus on vakuutus 
asunnon vahinkojen varalta. 
Vakuutus korvaa, jos asunnossa 
sattuu iso vahinko, kuten ve-
sivahinko. Silloin et joudu itse 
maksamaan.  

  

Työsitoutuminen  
Vuokrasopimuksessa voi lukea 
myös, että vuokralainen voi 
työsitoutua.  

Silloin vuokralainen saa 
alennusta vuokrasta, jos hän 
tekee työtä asunnolla. Tällaisia 
töitä ovat esimerkiksi asunnon 
remontoiminen tai lumitöiden 
tekeminen asunnon pihalla. 
Jos vuokrasopimukseen liittyy 
työsitoutuminen, sovi siitä tar-
kasti vuokranantajan kanssa.  

Älä remontoi itse kylpyhuo-
netta tai laita asuntoon sähkö-
jä. Ammattilaisten täytyy tehdä 
nämä työt. Lisäksi tarvitset 
tällaisiin töihin aina taloyhtiön 
luvan.  

  
Jälleenvuokraaminen  
ja alivuokraaminen  
Jälleenvuokraaminen tarkoit-
taa, että sinä vuokraat oman 
vuokra-asuntosi toiselle. Sinä 
siis olet vuokrannut asunnon 
itsellesi, mutta vuokraat sen 
nyt eteenpäin toiselle ihmisel-
le. Voit jälleenvuokrata asun-
non vain, jos sinulla on siihen 
vuokranantajan lupa.  

Alivuokraaminen tarkoittaa, 
että henkilö vuokraa osan ko-
distaan toiselle.  

Esimerkki: Henkilö asuu 
vuokra-asunnossa ja vuokraa 
yhden huoneen asunnosta si-
nulle. Silloin sinä olet alivuokra-
lainen. Maksat vuokraa pää-
vuokralaiselle.  

  Jos sinulla on ongelmia 
asumisessa, vuokralaisjärjestö 
Vuokralaiset ry auttaa. Järjes-
töllä on maksullinen neuvon-
tanumero. Lisätietoja löydät 
internet-sivuilta:  
www.vuokralaiset.fi

  
Vuokralaisen velvollisuudet  
1) Maksa vuokra ajoissa pankin 
kautta. 
2) Hoida asuntoa hyvin.   
3) Ota naapurit huomioon. 
Noudata talon sääntöjä. Huo-
lehdi myös, että vieraasi nou-
dattavat talon sääntöjä.   
4) Jos asunnossa on vika, ilmoi-
ta se heti vuokranantajalle.  

  
Vuokranantajan  
velvollisuudet  
Laki määrää, että vuokranan-
tajalla on velvollisuus huolehtia 
tietyistä asioista. Vuokrananta-
jan pitää hankkia asuntoon esi-
merkiksi toimiva hella, jääkaap-
pi sekä lämmitys.  

Jos vuokranantaja haluaa 
irtisanoa vuokrasopimuksen, 
hänen täytyy ilmoittaa asiasta 
hyvissä ajoin. Vuokrasopimus 
täytyy irtisanoa 3 tai 6 kuu-
kautta ennen kuin asukkaan 
täytyy muuttaa pois asunnos-
ta. Vuokranantajan täytyy myös 
ilmoittaa hyväksyttävä syy irti-
sanomiselle.  

  

Muuttopäivän vinkit  

Ennen kuin muutat, sinun kan-
nattaa miettiä näitä asioita:  

Mistä saat muuttoauton? 
Voit vuokrata muuttoa varten 
pakettiauton. Silloin sinulla täy-
tyy olla Suomessa hyväksytty 
ajokortti. Etsi hakukoneella yri-
tyksiä, jotka vuokraavat autoja. 
Kirjoita Googleen hakusana: 
muuttoauto + kotikaupunkisi 
nimi. Muuttoja tekevät myös 
muuttoyritykset.  

Hanki muuttolaatikot, joihin 
pakkaat tavarat. Voit kysyä kau-
poista banaanilaatikoita. Niitä 
saa yleensä ottaa ilmaiseksi. 
Voit myös vuokrata muuttolaa-
tikoita muuttoyrityksiltä. Pak-
kaa vaatteet jätesäkkiin.  

Aloita pakkaaminen ajois-
sa ennen muuttopäivää. Kun 
muutat, pyydä kavereita avuksi 
kantamaan tavaroita.  

Siivoa uusi asunto ennen 
kuin tuot huonekalut sisälle.  

Hanki käytettyjä huonekalu-
ja halvalla esimerkiksi kierrätys-
keskuksesta tai kirpputorilta. 
Lisätietoa esimerkiksi:   
www.tori.fi
www.kierratyskeskus.fi
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Asiantuntija!
Liity Prohon nyt, 
se kannattaa.

Katso kaikki jäsenyyden edut
proliitto.fi/jasenedut

Onnella
on osoite.

Ei isoa lainaa. Maksat asunnon hinnasta vain 15 %, jonka 
saat pois muuttaessa takaisin. Näin saat säästettyä vaikka 
omistusasunnon käsirahan.

• Kuukausivastike on markkinavuokria edullisempi.
• Saat asua niin pitkään kuin haluat. 
• Voit tehdä asunnosta oman näköisen. Esimerkiksi 

seiniä saa maalata.
• Laajakaistayhteys sisältyy vastikkeeseen.
• Lemmikit ovat tervetulleita! 

Asumisoikeusasunto sopii myös 
ensimmäiseksi omaksi kodiksi

asuntosaatio.fi/aso
Lue lisää ja hae asuntoa:
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Jos asumisessa tulee ongelmia,
selvitä, kenelle soitat.

P I D Ä  K O T I  K U N N O S S A

Keneen otan  
yhteyttä?

Jos asumisessa tulee ongelmia, 
selvitä, kenelle soitat. Jossain 
tilanteissä sinun täytyy soittaa 
vuokranantajalle tai huoltoyh-
tiöön. Joskus sinun pitää olla 
yhteydessä isännöitsijään. 

Vuokranantaja on se yri-
tys tai ihminen, joka omistaa 
asunnon. Vuokranantajan ni-
mi ja puhelinnumero lukevat 
vuokrasopimuksessa. Jos vuok-
ranantaja on iso yritys, soita 
pulmatilanteissa ensimmäise-
nä sen asiakaspalveluun. Voit 
soittaa asiakaspalveluun näissä 
tapauksissa: 
•	 Kun muutat asuntoon ja tar-

vitset avaimen. 
•	 Kun haluat varata autopai-

kan tai saunavuoron. 
•	 Jos jääkaappi ja tai keittiön 

hella on rikki. 
•	 Jos haluat muuttaa pois 

asunnosta. 

Kirjoita tähän vuokranantajan 
nimi ja puhelinnumero:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Huoltoyhtiö on yritys, jonka 
työntekijät korjaavat pieniä 
vikoja talossa. Huoltoyhtiön 
puhelinnumero on talosi ilmoi-
tustaululla, yleensä rappukäy-
tävässä.

Soita huoltoyhtiöön esimer-
kiksi näissä tapauksissa:

•	 Muutit asuntoon ja haluat ni-
mesi oveen.

•	 Unohdit avaimet etkä pääse 
kotiin.

•	 Lämmityspatteri ei toimi.
•	 WC-pönttö on tukossa ja 

tulvii.
•	 Vesihana vuotaa.
•	 Asunnossa on jokin muu vika.

Kirjoita tähän huoltoyhtiön ni-
mi ja puhelinnumero:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Isännöitsijä auttaa eri asiassa 
kuin huoltoyhtiö. Isännöitsijän 
nimi on myös talon ilmoitus-
taululla. Yleensä isännöitsijältä 
voit kysyä apua näissä tilan-
teissa:
•	 Naapurit häiritsevät sinua ja 

haluat tehdä valituksen.

Kirjoita tähän isännöitsijän ni-
mi ja puhelinnumero:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nämä asiat sinun pitää hoitaa 
itse tai ystävien avulla:
•	 Jos lamppu on palanut, osta 

itse uusi lamppu kaupasta. 
Vaihda uusi lamppu rikkinäi-
sen tilalle.

•	 Hanki kotiisi internet-liittymä.
•	 Hanki kotiisi sähköt sähköyh-

tiöstä.
•	 Osta itse palovaroitin ja sam-

mutuspeite.
•	 Puhdista ilmanvaihtoventtiilit 

pölystä.
•	 Puhdista WC:n ja keittiön vie-

märit itse.
•	 Jos sulake palaa, vaihda uusi 

sulake sen tilalle.
Jos et osaa tehdä näitä asioi-
ta, voit katsoa opetusvideoita 
NAL:in nettisivuilta. Mene osoit-
teeseen www.nal.fi ja klikkaa: 

> materiaalit
> videot

Ohjeita asumiseen

Sulake
Jos jokin kodinkone ei toimi, 
joskus vika voi olla sulakkeis-
sa. Jos samasta huoneesta on 
mennyt kaikki sähköt, sulake 
on ehkä palanut. Sulakkeet löy-
tyvät asunnon sulakekaapista. 

Jos sulakkeet ovat uutta 
mallia, niissä on pieni vipu.  

Kun nostat vivun ylös, säh-
köt palaavat. Jos sulake on 
vanhaa mallia, se täytyy vaih-
taa uuteen. Osta kaupasta uusi 
samanlainen sulake. 

Vaihda sulake itse näin: 
käännä virta pois päävirtakat-
kaisijasta ja ruuvaa vanha sula-
ke irti. Laita uusi sulake samalle 
paikalle. 

Kun sähköt ovat palanneet 
kokeile yhtä sähkölaitetta ker-
rallaan. Mikäli sulake vikaantuu 
uudestaan, voi viimeksi käyttä-
mäsi laite olla rikki. 
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Palovaroitin
Jokaisessa asunnossa täytyy 
olla palovaroitin. Asukkaan täy-
tyy ostaa se itse, jos sitä ei ole 
asunnossa valmiiksi. Jos talossa 
syttyy tulipalo, palovaroitin voi 
pelastaa sinut. 

Testaa säännöllisesti, että va-
roitin toimii. Paina palovaroit-
timen nappia kerran. Kuulet 
silloin kovan piippauksen. Jos 
paristo on lopussa, piippausta 
ei kuulu. Osta silloin uusi paris-
to ja laita se heti paikalleen. 

Palovaroittimia myydään 
suurissa ostosmarketeissa ja 
rautakaupoissa. 

Sammutuspeite
Osta kotiin sammutuspeite. Jos 
syttyy pieni tulipalo, voit sam-
muttaa sen itse. 

Laita sammutuspeite pala-
van esineen päälle ja ympärille 
tiukasti. Silloin palo sammuu. 

Vesivahinko
On tärkeää, että vettä ei pääse 
kylpyhuoneesta muualle asun-
toon. Esimerkiksi olohuoneen 
lattia voi mennä pilalle, jos sin-
ne pääsee vettä. 

Jos esimerkiksi jääkaapista 
valuu vettä lattialle, vesi pitää 
heti kuivata pois. Soita sen jäl-
keen huoltomiehelle tai vuok-
ranantajalle, että vuoto saa-
daan korjattua. 

Jos asuntoosi tulee vesivahin-
ko, ilmoita siitä huoltomiehelle. 
Jos et ilmoita vesivahingosta, si-
nun pitää maksaa korjaus itse.  

Ruoanlaitto keittiössä
Pidä keittiö siistinä ja hyväs-
sä kunnossa. Kun leikkaat 
vihanneksia veitsellä, käytä 
aina leikkuulautaa. Kun laitat 
ruokaa, käytä kattilaa, paistin-
pannua tai uunivuokaa. Ruo-
kaa ei saa paistaa suoraan 
hellan levyllä eikä uunissa il-
man uunivuokaa tai peltiä. 

Tiskaaminen
Käytä tiskikoneessa siihen 
tarkoitettua pesuainetta tai 
pesuainetabletteja. Älä laita 
tiskikoneeseen tavallista tis-
kiainetta. Se vaahtoaa liikaa, 
ja kone voi mennä rikki. Jos 
hankit tiskikoneen itse, pyydä 
myyjältä siihen myös asen-
nus. Jos irrotat oman tiski-
koneen pois muuttaessasi, 
pitää irrotettaviin letkuihin 
laittaa tulpat. 

Älä kaada vanhaa ruokaöl-
jyä tai rasvaa viemäriin äläkä 
WC-pönttöön, sillä ne voivat 
mennä tukkoon. Kaada van-
ha öljy tölkkiin tai muovipus-
siin ja laita se roskapönttöön. 

Tvantennit
Yleensä taloyhtiössä on oma 
TV-antennijärjestelmä. Sen 
kautta voit katsoa Suomen 
televisiota. 

Jos haluat katsoa ulkomai-
sia televisiokanavia, tarvitset 
oman antennin. Kysy isän-
nöitsijältä lupa antenniin. Älä 
asenna antennia itse, äläkä 

tee virityksiä itse. Kutsu sähkö-
mies paikalle. 

Voit etsiä sähkömiestä inter-
netistä esimerkiksi Löydä sähkö-
mies -sivuilta:  
www.loydasahkomies.fi
 
Ilmanvaihto
Asunnoissa on ilmanvaihtojärjes-
telmä, jotta ilma pysyy puhtaa-
na sisällä. Toisesta ilmanvaihto-
kanavasta tulee puhdasta ilmaa 
sisälle. Toisesta kanavasta likai-
nen ilma poistuu ulos.  

Ilmanvaihtokanavia ei saa 
tukkia tai peittää paksuilla ver-
hoilla. Muuten asunto voi ho-
mehtua. Home on ihmiselle 
vaarallista.  

Ilmanvaihtokanavan edessä 
on venttiili. Joskus se voi olla pö-
lyinen ja likainen. Puhdista vent-
tiili säännöllisesti. Voit käyttää 
puhdistamiseen imuria.  

Lämpötila
Suomalaiset talot voivat tuntua 
kylmältä talvella. Osta sisälle 
lämpömittari, niin näet, mikä 
lämpötila on sisällä. Jos asun-
nossa on 18–22 astetta, se on 
normaali lämpötila. Sisällä voi 
käyttää villasukkia ja lämpi-
miä vaatteita. Suomessa ollaan 
yleensä sukkasillaan sisällä. 

Jos lämpötila laskee alle 18 
asteen, soita huoltomiehelle. 
Soita myös silloin, jos ikkunat 
jäätyvät helposti. 

Älä lämmitä asuntoa uunin 
avulla. Älä siis kuumenna uunia 

Tästä kanavasta likainen 
ilma poistuu ulos.

Tästä kanavasta tulee  
puhdasta ilmaa sisälle.
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ja jätä luukkua auki. Kuuma 
uuni voi sytyttää tulipalon. 

Älä laita paksuja verhoja ik-
kunoiden eteen, koska paksut 
verhot kylmentävät huonetta. 
 
Naapurit ja taloyhtiön  
säännöt
On kohteliasta tervehtiä naa-
pureita. Suomalaiset tavallisesti 
pitävät naapurista, joka nou-
dattaa talon yhteisiä sääntö-
jä. Säännöt löytyvät taloyhtiön 
ilmoitustaululta. Jos käytät 
kuivaushuonetta tai pesutu-
paa, tee etukäteen varaus ja 
hae pyykkisi pois, kun aikasi 
päättyy. 

On tärkeää noudattaa hil-
jaista aikaa. Illalla kello 22 jäl-
keen ei saa pitää kovaa mete-
liä. Jos sinulla on äänekkäitä 
juhlia kello 22 jälkeen, naapurit 
voivat hermostua. Tämä on tär-
keää: Jos naapurit valittavat si-
nusta monta kertaa, voit saada 
varoituksen tai häädön.  

Jos naapurisi häiritsee sinua, 
koeta ensin puhua hänelle ys-
tävällisesti. Jos hän ei muuta 
käytöstään, voit tehdä valituk-
sen isännöitsijälle. 

Varoitukset ja häätö
Jos asukas häiritsee toistuvasti 
naapureita tai ei muuten nou-
data talon sääntöjä, hän voi 
saada varoituksen vuokrananta-
jalta. Varoitus täytyy antaa kirjal-
lisena, paperilla. 

Jos asukas ei varoituksen jäl-
keen muuta tapojaan, hän voi 
saada häädön. Häätö tarkoit-
taa, että asukkaan on pakko 
muuttaa pois. Jos ei maksa 
vuokraa, silloinkin saa häädön. 

Asukastoimikunta
Jos asut valtion tukemassa 
asunnossa tai NAL-talossa, saat 
osallistua yhteisten päätösten 
tekemiseen. Päätöksiä talon 
asioista tekee asukastoimi-
kunta, jossa on mukana talon 
asukkaita. 

Osallistuminen on vapaaeh-
toista. 

NAL:n taloissa on joka vuosi 
asukaskokous. Kaikki asukkaat 
saavat osallistua kokoukseen. 
Kokouksessa asukkaat äänes-
tävät, ketkä pääsevät mukaan 
asukastoimikuntaan. Asukas-
toimikunnan jäsenet voivat vai-
kuttaa siihen, mitä toimintaa 
yhteisissä tiloissa järjestetään 
tai mitä yhteisiä hankintoja 
tehdään. 

Jos asukastoimikunta kiin-
nostaa sinua, mene mukaan! 

Jos sinulle tulee ongelmia kotona,
saat apua ilmaiseksi näistä paikoista.

Apua vaikeisiin 
elämäntilanteisiin

Oman kunnan sosiaalitoimis
tosta kannattaa kysyä apua 
ensimmäisenä. Etsi yhteystie-
dot internetistä.  
   
Sekasinchatissa voit keskus-
tella nimettömästi mielenter-
veyden ammattilaisten sekä 
koulutettujen vapaaehtoisten 
kanssa. Chatissa voit jutella 
mistä tahansa mieltäsi askar-
ruttavasta kysymyksestä tai ai-
heesta. Chat löytyy  
sekasin247.fi/#loppu. 
Chat on auki arkisin klo 9–24  
ja viikonloppuisin klo 15–24.  
 
Suomen mielenterveysseuran 
kriisipuhelin auttaa kriisitilan-
teissa. Puhelinnumero on  
09 2525 0111 Voit soittaa sinne:   
ma–pe klo 09–07 sekä la–su ja 
juhlapyhät klo 15–07.   
Mene sivulle  
www.mielenterveysseura.fi  

  
AlAnon (09) 750 200  
Al-Anon antaa apua ihmisille, 
joiden läheisellä on alkoholi-
ongelma. Apua saa joka päivä 
klo 9–21. Mene sivulle  
www.alanon.fi
  
Nuorten turvatalot   
Nuorten turvataloon voi men-
nä yöksi, jos perheessä on 
paha ongelmia, kuten väkival-
taa. Turvataloja on Helsingis-
sä, Espoossa, Vantaalla, Turus-
sa ja Tampereella. Lisää tietoa 
saat internetistä:  
www.punainenristi.fi
 
ja klikkaa seuraavia linkkejä  
sivulla   

> Hae tukea ja apua   
> Nuorten turvatalosta  
> Turvatalojen yhteystiedot  
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Itsenäistyminen ja omaan 
kotiin muutto ovat isoja as-
kelia elämässä. Ne sujuvat 
paremmin, kun on mielekästä 
tekemistä!

Jos sinulle tulee koti-ikävä ja 
kaipaat perhettäsi, se on aivan 
tavallista. Kaikki tuntevat jos-
kus olonsa yksinäiseksi. Koe-
ta hankkia itsellesi luotettavia 
ihmisiä, joilta voit pyytää apua 
tai juttuseuraa. Tällaisia ihmisiä 
voivat olla esimerkiksi omat su-
kulaiset, ystävät tai tutut viran-
omaiset. Voit myös esittäytyä 
naapureille ja kertoa, kuka olet.  

Arki voi tuntua tylsältä eten-
kin, jos olet elämänvaiheessa, 
jossa ei ole työtä tai opiskelu-
paikkaa. On tärkeää, että olet 
itse aktiivinen. Osallistu harras-
tusryhmään. Voit myös tehdä 
vapaaehtoistyötä tai liittyä yh-
distykseen.  
 

Osallistumalla esimerkiksi yh-
distyksen, asukastoimikunnan 
tai vaikka poliittisen nuoriso-
järjestön toimintaan voit saada 
mahdollisuuksia vaikuttaa yh-
teiskuntaan ja itselle tärkeisiin 
asioihin. Näin voit myös tutus-
tua ihmisiin, jotka ovat kiinnos-
tuneita samoista asioista kuin 
sinäkin. Suomessa on paljon 
yhdistyksiä, joiden toimintaan 
kaikki saavat osallistua. Selvitä, 
mitä yhdistyksiä sinun lähelläsi 
on ja mene mukaan. Esimer-
kiksi Suomen Punainen Risti, 
Suomen Luonnonsuojeluliit-
to, Setan Nuoret ja Suomen 
Pakolaisapu järjestävät ympäri 
Suomea toimintaa, johon voit 
osallistua. 

Ä L Ä  J Ä Ä  Y K S I N ,
 O S A L L I S T U  Y H T E I S K U N T A A N

Voit tehdä vapaaehtoistyötä  
tai liittyä harrastusseuraan. 

Ensi ja turvakodit auttavat 
myös, jos sinulla on ongelmia 
kotona. Lisää tietoa saat inter-
netistä:  
www.ensijaturvakotienliitto.fi  
  
Kirkon palveleva puhelin  
Suomen evankelisluterilaisella 
kirkolla on kriisipuhelin.  
Sen puhelinnumero on  
0400 22 11 80. Voit soittaa  
sinne kriisitilanteissa:  su–to   
klo 18–01, pe–la klo 18–03.  
Kirkolla on myös chat, jossa 
vastataan ma-pe klo 12–20.  
Lisää tietoa:  
www.kirkonkeskusteluapua.fi

Rikosuhripäivystyksen  
RIKUchat 
RIKU-chat on tarkoitettu nuo-
rille rikoksen uhreille, heidän 
läheisilleen tai niille, jotka halu-
avat keskustella rikoskokemuk-
sesta. Chat on avoinna arkisin 
klo 9–15 ja maanantai-iltaisin 
klo 17–19. Mene sivulle  
nuoret.riku.fi
  

Peluuri.fi 
Kun pelaaminen haittaa elä-
mää, voit kysyä apua Peluu-
rista. Tarjolla on vertaistu-
kea sekä vinkkejä ja keinoja 
pelaamisen hallintaan. Chat 
on avoinna ma, ke ja pe klo 
12–15. Ilmainen, auttava puhe-
limen palvelee ma-pe klo 12–
18 (p. 0800 100 101). Chatin ja 
muut Peluurin palvelut löydät:  
https://peluuri.fi
 
R3järjestö  
R3 on tukijärjestö nuorille 
maahanmuuttajille. Se tarjoaa 
paljon ilmaista ohjelmaa nuo-
rille. Lisää tietoa saat internet-
sivuilta: www.r3.fi
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S I I V O A M I N E N

Tee joka päivä tai lähes joka päivä:  
•	 Tuuleta asunto  
•	 Tiskaa ja siisti keittiö. 
•	 Vie roskat ulos. 
•	 Järjestä tavarat ja vaatteet paikoilleen. 
 
Tee kerran viikossa: 
•	 Pese likaiset vaatteet. 
•	 Pese vessanpönttö ja lavuaari. 
•	 Imuroi asunto. 
•	 Pyyhi pölyt ja likatahrat. 
•	 Heitä pilaantuneet ruoat pois jääkaapista. 
•	 Kastele kukat. 
 
Tee kerran tai pari kertaa kuukaudessa: 
•	 Vaihda lakanat ja tuuleta vuodevaatteet. 
•	 Vie turhat lehdet ja mainokset paperinkeräykseen. 
•	 Vie lasi ja metalli kierrätykseen. 
•	 Vie tyhjät pullot kauppaan. 
•	 Puhdista lattiat kostealla rätillä. 
•	 Puhdista jääkaappi. 
•	 Pyyhi pölyt joka paikasta asunnosta. 
 
Tee silloin tällöin: 
•	 Järjestä kaapit. 
•	 Vie tyynyt, peitot ja patjat ulos tuulettumaan pakkasella.  

Silloin tekstiilit tuulettuvat hyvin. 
•	 Pese lattiakaivo, tuuletusventtiilit ja lämpöpatterit. 
•	 Puhdista lattiat huolellisesti ja pyyhi lattialistat. 
•	 Sulata pakastin. 
•	 Putsaa liesituuletin, uuni ja pesukoneet. 
•	 Tuuleta matot, verhot ja sisustustyynyt. 
•	 Pese ikkunat. 

Kotia täytyy siivota,
jotta se pysyy viihtyisänä.

Jos tarvitset apua asumiseen 
tai elämiseen, voit kysyä neuvoa 
oman talosi asumisohjaajalta. 
Voit kysyä asumisohjaajalta esi-
merkiksi näitä asioita: 
•	 Miten käytän pyykkitupaa? 
•	 Miten asioin virastoissa? 
•	 Miten hoidan raha-asiani? 

 
Talojen asukkaat voivat myös jär-
jestää tapahtumia ja toimintaa. 

Kysy neuvoa
NAL-talon 

asumisohjaajalta

Voit tavata asumisohjaajan päi-
vystysaikana talon kerhohuo-
neella tai toimistolla.  

Löydät tietoa tapaamis-
ajoista talon ilmoitustaululta 
ja talon omasta Facebook-ryh-
mästä. 

Mene juttelemaan asumis-
ohjaajalle. Tutustut samalla 
naapureihin! 

NAL:n taloissa on asumisohjaajia. 
He auttavat ja ohjaavat nuoria 

asumisessa. 
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BIOJÄTE
Laita biojäteastiaan:
•	 hedelmien, vihannesten  

ja kananmunien kuoret 
•	 ruoantähteet 
•	 pilaantuneet elintarvikkeet 
•	 kahvin tai teen porot  
•	 käytetyt talouspaperit 

Biojäteastiaan EI SAA laittaa 
näitä jätteitä:
•	 tupakantumpit 
•	 imurin pölypussit 
•	 muovikassit 
•	 vaipat 
•	 maito- ja mehutölkit

KARTONKI JA PAHVI
Laita kartonki- ja pahvijäte- 
astiaan nämä jätteet:
•	 pahvipakkaukset ja  

pahvilaatikot 
•	 maito- ja mehutölkit 
•	 paperipussit 
•	 pizzalaatikot 
•	 munakennot 
•	 pahviset kertakäyttöastiat 

Kartonki- ja pahvijäteastiaan 
EI SAA laittaa näitä jätteitä:
•	 likaiset ja huuhtelemattomat 

pakkaukset 
•	 muovi ja styroksi 

PAPERI
Laita paperijäteastiaan  
nämä jätteet:
•	 lehdet ja mainosposti 
•	 kirjekuoret paperi 
•	 pehmeäkantiset kirjat 

Paperijäteastiaan EI SAA  
laittaa näitä jätteitä:
•	 märkä ja likainen paperi 
•	 wc-paperi ja talouspaperi 
•	 alumiinipaperi 
•	 aaltopahvi 
•	 ruskeat paperikassit 
•	 maitotölkit ja muut  
•	 vastaavat pakkaukset 
•	 muovi ja styroksi 

SEKAJÄTE
Laita sekajäteastiaan  
nämä jätteet:
•	 lajittelemattomat roskat 

(roskat, jotka eivät kuulu 
muihin jäteastioihin) 

•	 kertakäyttövaipat ja  
•	 terveyssiteet 
•	 nahka ja kumi 
•	 pölynimuripussit 
•	 halogeenilamput 
•	 muovi 
•	 (sammutetut) tupakan-

tumpit  
•	 tuhka  
•	 alumiinipinnoitetut pussit,  

kuten kahvipaketit ja  
sipsipussit. 

Sekajäteastiaan EI SAA  
laittaa näitä jätteitä:
•	 sähkö- ja elektroniikka-

romu 
Vie ne erilliseen keräys-
pisteeseen.
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LASI 
Laita lasinkeräykseen  
nämä jätteet: 
•	 v ärilliset ja värittömät lasi-

pullot ja -purkit 
 
Lasinkeräykseen EI SAA  
laittaa näitä jätteitä: 
•	 juomalasit 
•	 kuumuutta kestävät lasit 

(esim. uunivuoat, kahvin-
keittimen pannut) 

•	 ikkuna- ja peililasi 
•	 kristalli 
•	 lamput 
 
Laita ne sekajätteeseen. 
 
METALLI 
Laita metallinkeräykseen  
nämä jätteet: 
•	 säilyke- ja juomatölkit 
•	 alumiinifolio ja -vuoat 
•	 metalliset korkit ja kannet 
•	 tyhjät aerosolipurkit (varmista, 

että ovat todella tyhjiä!) 
 
Metallinkeräykseen EI SAA 
laittaa näitä jätteitä: 
•	 muovi- ja paperijätteet 
•	 ongelmajäte (esim. akut ja 

paristot) 
•	 sähkö- ja elektroniikkaromu 
•	 puolityhjät aerosolipurkit 
 

MUOVI 
Laita muovinkeräykseen  
nämä jätteet: 
•	 elintarvikkeiden muovipak-

kaukset (esim. jugurttipurkit, 
valmisruokapakkaukset) 

•	 tyhjät muovipullot ja -purkit 
•	 muovipussit- ja kääreet 
 
Huuhtele muovipakkaukset 
tarvittaessa. Irrota korkit ja  
kannet erikseen. 
 
Muovinkeräykseen EI SAA  
laittaa näitä jätteitä: 
•	 PVC-muovia. Tunnistat sen 

pakkauksessa olevasta  
merkinnästä PVC, 03 tai 3. 

•	 muita kuin pakkauksia,  
esim. muoviämpärit, lelut, 
keittiövälineet, hammas-
harjat. 

•	 vaarallisen aineen jäämiä  
sisältäviä purkkeja 

Lajitellusta jätteestä saadaan  
esimerkiksi uusioenergiaa ja raaka- 

aineita teollisuuden käyttöön!
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Jo 17 vuoden iästä
alkaen jokainen

ansaitsemasi euro
kasvattaa työeläkettäsi.

hoas.fi

Mukavinta ja helpointa 
opiskeluajan asumista

www.merimieskirkko.fi
facebook.com/merimieskirkko

Majoitu edullisesti
Lontoon ja Hampurin

merimieskirkoilla.

Meille voit tulla sellaisena kuin olet!
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Budjettilaskurilla voit laskea,
mitkä ovat tulosi ja menosi.

B U D J E T T I L A S K U R I

Tulot tarkoittavat rahaa, 
jonka saat. Menot tarkoittavat 
rahaa, joka sinulta kuluu joka 
kuukausi.

Kirjoita laatikoihin, kuin-
ka paljon rahaa olet käyttänyt 
kuukaudessa.

NAL:n nettisivuilla on sähköi-
nen budjettilaskuri, jolla voit 
laskea menot ja tulot. Mene 
osoitteeseen
www.nal.fi ja klikkaa: 

> Asumisen ABC
> Oman talouden hallinta
> Budjettilaskuri

TULOT YHTEENSÄ:

RAHAA JÄÄ SÄÄSTÖÖN:

MENOT KUUKAUDESSA YHTEENSÄ:  
Vähennä menot tuloista.

MENOT
Asumismenot
Vuokra
Vesi
Sähkö
Lämmitys
Kotivakuutus

Päivittäiset menot
Ruoka
Hygieniatuotteet (esimerkiksi saippua)
Matkustaminen (esimerkiksi bussikortti)
Tupakat

Auto/moottoripyörä
Bensat
Auton/moottoripyörän maksut

Muut menot
Terveydenhoito ja lääkkeet
Vaatteet, kengät ym.
Matkustaminen
Nettiyhteys
Vakuutukset (esimerkiksi matkavakuutus)
Lainanlyhennykset

Vapaaaika

Lehdet
Nettipalvelut (esim. musiikki, TV ja elokuvat)

Harrastukset
Ulkona syöminen
Baari-illat tai juhliminen

Palkkatulot (netto)
Tuet (esimerkiksi opintotuki, asumistuki)
Muut tulot (esimerkiksi vanhemmilta saadut rahat)

TULOT euroa/kuukaudessa
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Työn hakeminen
Kun haet työtä, mieti omia ta-
voitteita, osaamista ja tulevai-
suuden suunnitelmia. Ilmoi-
tuksia avoimista työpaikoista 
löydät internetistä ja lehdistä. 
Kysy työpaikkavinkkejä tutuilta. 
Voit myös kysyä suoraan työn-
antajilta työpaikoista.

TE-toimisto auttaa ihmisiä 
löytämään työtä. Jos mietit it-
sellesi sopivaa ammattia, käy 
TE-toimistossa tai tepalvelut.fi-
sivuilla ja klikkaa sieltä Työnha-
kijat ja Nuoret. Voit keskustella 
TE-toimistossa myös siitä, jos 
jokin vamma tai sairaus vaikut-
taa ammatinvalintaasi. 

Kun etsit työtä, sinulla on sa-
mat oikeudet kuin muilla työn-
hakijoilla. Suomen lain mukaan 
työnhakijaa ei saa syrjiä esi-
merkiksi uskonnon, vammai-
suuden, seksuaalisuuden tai 
kotimaan takia. 

Työpaikkailmoituksia löydät 
ainakin näiltä sivuilta: 
www.tepalvelut.fi
www.monster.fi
www.duunitori.fi
www.kuntarekry.fi
tyopaikat.oikotie.fi
www.linkedin.com
 

Työhakemus ja ansioluettelo 
Kun haet työtä, sinun täytyy 
yleensä lähettää työhakemus 
ja ansioluettelo työnantajalle 
tai täyttää työhakemus inter-
netissä. Joskus työnantajat ha-
luavat myös esittelyvideon.

Kirjoita työhakemukseen, 
miksi hakemasi työ sopii si-
nulle ja mitä taitoja sinulla on. 
Työnantajaa kiinnostaa tietää, 
miksi sinä olisit hyvä työntekijä. 

Ansioluettelo eli CV on lista 
siitä, mitä kaikkea osaat. Kirjoi-
ta ansioluetteloon esimerkiksi, 
mitä olet opiskellut, mitä työtä 
olet aiemmin tehnyt ja mitä 
kieliä osaat. Internetissä löydät 
malleja, miten voit tehdä hy-
vän työhakemuksen ja ansio-
luettelon. Käy tutustumassa  
www.tepalvelut.fi ja klikkaa:

> Työnhakijalle
> Vinkkejä työnhakuun
> Kirjoita työhakemus ja CV

Lähetä työhakemus ennen vii-
meistä hakupäivää. Työnantaja 
valitsee hakemusten perusteella 
sopivat henkilöt haastatteluun. 

Työsopimus 
Kun aloitat työt, tee työnanta-
jan kanssa työsopimus.  

Tee työsopimus kirjallisesti, 
koska suullinen sopimus ei ole 
yhtä hyvä. 

Työsopimus voi olla määräai-
kainen tai se voi olla voimassa 
toistaiseksi. Määräaikaiseen so-
pimukseen on merkitty, milloin 
työ päättyy. Jos sopimuksesi 
on voimassa toistaiseksi, sinulla 
on vakituinen työ. 

Täysi työaika on noin 35–40 
tuntia viikossa. Osa-aikatyö on 
vähemmän kuin tämä, se on 
sovittu määrä työtunteja vii-
kossa. 

Työsopimuksessa täytyy olla 
ainakin nämä asiat: 
•	 millaisia työtehtäviä sinulle 

kuuluu
•	 paljonko saat palkkaa, ja  

milloin se maksetaan
•	 kuinka monta tuntia työtä 

teet viikossa
•	 mahdollinen koeaika
•	 työsuhteen irtisanomisaika 

Jos et osaa suomea hyvin, pyy-
dä, että työsopimus on eng-
lanniksi. 
 
Palkka
Aloittaessasi työt, anna vero-
kortti työnantajalle palkan-
maksua varten. Kun työnantaja 
maksaa sinulle palkkaa, hänen 
täytyy antaa sinulle palkkato-
distus. Palkkatodistuksessa lu-
kee, paljonko olet saanut palk-
kaa ja maksanut veroja. 

Tarkista palkkatodistukses-
ta, että olet saanut palkkaa 

oikein. Jos saat työstäsi viikon-
loppukorvauksia, niiden täytyy 
olla oikein palkkatodistukses-
sa. Sunnuntaisin työstä pitää 
maksaa kaksi kertaa enem-
män kuin arkipäivistä. Yleen-
sä myös iltatyöstä ja yötyöstä 
pitää maksaa enemmän kuin 
päivätyöstä. 

Löydät lisää tietoa työstä In-
foFinland sivuilta. Mene osoit-
teeseen www.infofinland.fi  ja 
klikkaa:  

> Suomi (voit valita oman  
    äidinkielesi)  

> Työ ja yrittäjyys 

Ammattiliitot ja 
työehto sopimus 
Suomessa lait suojelevat työn-
tekijöitä. Lisäksi Suomessa on 
ammattiliittoja, jotka parantavat 
työntekijöiden oloja ja puolusta-
vat työntekijöiden oikeuksia. 

Ammattiliitot sopivat työn-
antajien kanssa siitä, millaisia 
ovat eri alojen työehtosopimuk-
set. Työehtosopimus (eli TES) on 
sopimus, jossa lukee työn tarkat 
ehdot. Se määrää esimerkiksi, 
paljonko työnantajan pitää vä-
hintään maksaa palkkaa. 

Voit liittyä oman alasi am-
mattiliittoon, jos haluat. Am-
mattiliiton jäsenenä maksat 
ammattiliitolle jäsenmaksua. 
Ammattiliittoon liittyessäsi 
voit liittyä liiton työttömyys-
kassaan, joka suojaa työttö-
myyden varalta. On olemassa 
myös työttömyys kassoja, joihin 

M U K A A N  T Y Ö E L Ä M Ä Ä N 
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Kelasta voit saada palvelui-
ta ja rahallista tukea erilaisiin 
elämäntilanteisiin. Kelan tukien 
tarkoituksena on auttaa ihmi-
siä väliaikaisesti. Kelan tukia 
voivat saada Suomessa vaki-
naisesti asuvat tai työskentele-
vät henkilöt. Tietyissä tilanteis-
sa myös ulkomailla oleskeleva 
henkilö voi saada tukia.

Kelan tukien määrä vaihte-
lee ja riippuu ihmisen elämän-
tilanteesta. Jotkut tuet, kuten 
lapsilisä ja vanhempainraha, 
on tarkoitettu kaikille tietyissä 
elämäntilanteissa oleville. Kela 
maksaa työttömille työttömyys-
tukea. Jos hoidat kotona pientä 
lastasi, Kela voi maksaa sinulle 
esimerkiksi vanhempainrahaa. 
Muita Kelan tukia ovat esimer-
kiksi opintotuki ja asumistuki. 

Voit hakea tukia Kelasta säh-
köisellä lomakkeella tai paperi-
lomakkeella. 

Tärkeää! Kun Kela hyväksyy 
hakemuksesi, voit joutua odot-
tamaan tukirahoja jonkin aikaa, 
ennen kuin ne tulevat tilillesi.  

Opintotuki
Voit hakea Kelasta opintotu-
kea opintoihin, jotka aloitat 
peruskoulun jälkeen. Opin-
totuki koostuu useimmiten 
opintorahasta ja opintolainas-
ta. Opintotuen määrä riippuu 
siitä, missä opiskelet ja asut. 
Opintotukeen vaikuttaa myös 
se, onko sinulla lapsia. 

Voit hakea opintolainaa 
opiskelujesi aikana. Se on 
valtion takaama laina, joka 
pitää maksaa takaisin. Jos 
Kela myöntää sinulle laina-
takauksen, voit hakea lai-
nan valitsemastasi pankista. 
Opintolainan korosta ja ta-
kaisinmaksusta sovit pankkisi 
kanssa.

Yleinen asumistuki 
Voit hakea tukea asumiseen, 
jos sinulla on pienet tulot. Asu-
mistuen suuruus vaihtelee. 
Siihen vaikuttavat esimerkiksi 
se, missä kunnassa asunto on, 
palkka ja se, kuinka monta ai-
kuista ja lasta asunnossa asuu. 

K E L A N  T U E T  A S U M I S E E N  
J A  E L Ä M I S E E N

voit liittyä olematta minkään 
ammattiliiton jäsen. Jos työt 
loppuvat ja jäät työttömäksi, 
jäsenenä voit hakea kassasta 
ansiosidonnaista työttömyys-
päivärahaa. Työttömyyskassaan 
liittyminen kannattaa, koska 
ansiosidonnainen päiväraha on 
suurempi kuin tavallinen työttö-
myysturva.

Työtodistus 
Kun työsuhteesi loppuu, sinun 
pitää saada työtodistus työn-
antajalta. Työtodistuksessa 
lukee, kuinka kauan olit töissä 
ja mitkä olivat työtehtäväsi. Säi-
lytä työtodistus hyvin. Joudut 
yleensä näyttämään sen, kun 
haet seuraavaa työpaikkaa. 
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Laskut kannattaa maksaa 
ajoissa - erityisesti vuokra. Jos 
rahasi ovat lopussa, älä hä-
täänny. Selvitä tulosi, menosi ja 
velkasi. Jos sinulla ei ole rahaa 
maksaa jotakin laskua, soita 
velkojalle. Velkoja on se hen-
kilö tai yritys, joka on lähettä-
nyt sinulle laskun. Kysy, voitko 
maksaa laskun myöhemmin 
tai osissa. 

Jos et maksa laskua, siitä 
tulee maksumuistutus. Sen 
jälkeen velkoja antaa laskun 
vaatimisen perintätoimiston 
tehtäväksi. Viimeisenä velka 
menee ulosottoon. Tällöin tuo-
mioistuin määrää esimerkiksi, 
että osa palkastasi menee ve-
lan maksamiseen.  

Maksuhäiriömerkintä tulee 
aikaisintaan kahden kuukau-

den kuluttua laskun eräpäi-
västä. Se estää ja vaikeuttaa 
monia asioita, kuten vuokra-
asunnon tai puhelinliittymän 
saamista. Vältä uusia merkin-
töjä ja hae tarvittaessa apua 
velkaongelmiin.

Raha-ongelmien kanssa ei 
kannata jäädä yksin. Puhu ra-
hasta läheistesi kanssa. Voit ot-
taa yhteyttä velkaneuvontaan. 
Velkaneuvojat auttavat sinua 
järjestämään raha-asiasi. Myös 
Takuusäätiön puhelinneuvon-
nasta tai chatista voit kysyä 
neuvoa raha-asioihin.  
www.takuusaatio.fi

Kokeile Penno-työkalua ver-
kossa. Sen avulla voit suunni-
tella rahankäyttöäsi. Lisätietoja 
löydät internetistä:  
www.penno.fi

Mitä jos rahat loppuvat?Asumistuki myönnetään 
yleensä vuodeksi eteenpäin. 
Jos tulosi tai elämäntilanteesi 
muuttuvat vuoden aikana, il-
moita niistä Kelaan heti.

Jos olet menossa asepalve-
lukseen Suomen armeijaan, 
tarkista Kelalta, voitko saada 
sotilasavustusta tai yleistä asu-
mistukea armeijan ajalta. 

Työttömyysturva
Ilmoittaudu heti työnhakijaksi 
TE-palveluihin, jos jäät työttö-
mäksi tai opintosi päättyvät ja 
sinulla ei ole työpaikkaa. Sitten 
voit hakea työttömyysturvaa 
työttömyyskassasta tai Kelasta. 

TE-palveluista annetaan Ke-
lalle lausunto siitä, voitko saada 
työttömyysetuuksia. Selvitä 
Kelan sivuilta, mitä tarkoittavat 
Kelan työttömyystuet perus-
päiväraha ja työmarkkinatuki 
sekä työttömyyskassan ansiosi-
donnainen päiväraha ja miten 
voit saada niitä.

Lisää tietoa löydät osoitteesta: 
www.tepalvelut.fi

Toimeentulotuki 
Voit hakea Kelasta perustoi-
meentulotukea, jos sinulla 
on vähän tuloja ja rahat eivät 
riitä elämiseen. Oman kun-
nan sosiaalitoimisto voi myön-
tää täydentävää ja ehkäisevää 
toimeentulotukea menoihin, 
joihin ei saa perustoimeentu-
lotukea. 

Esimerkki: Vuonna 2019 
yksin asuva henkilö voi saada 
toimeentulotukea 497,29 euroa 
kuukaudessa. Tämän lisäksi 
Kela voi maksaa muita perus-
menoja, kuten lääkkeitä, ter-
veyskeskusmaksuja ja asumis-
menoja. 

Voit hakea toimeentulotukea 
verkossa tai paperisella lomak-
keella. Voit myös soittaa Kelan 
puhelinpalveluun tai mennä 
käymään Kelan toimistossa.

Tuet pienten lasten  
vanhemmille 
Kela maksaa tukia lapsiperheil-
le. Äitiysavustuksen voi saada 
rahana tai äitiyspakkauksena. 
Muita lapsiperheen tukia ovat 
äitiysraha, isyysraha, vanhem-
painraha ja lastenhoidon tuki. 
Lisäksi vanhemmat voivat ha-
kea lapsilisää. Tutustu lapsiper-
heiden tukiin tarkemmin Kelan 
sivuilla. Voit myös käydä Kelan 
toimistossa kysymässä tietoa 
tuista. 

Lisää tietoa tuista löydät Ke-
lan internet-sivuilta:  
www.kela.fi

Kelan toimipisteet löydät: 
www.kela.fi/palvelupisteenhaku
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VUOKR AVELK A MITÄ VUOKR AL AINEN VOI  TEHDÄ?

2
VIIKKOA 
ERÄPÄIVÄSTÄ

Vuokranmaksua kannattaa suunnitella etukäteen. Vuokra pitää maksaa jokaisena  
kuukautena vuokrasopimuksessa merkittyyn eräpäivään mennessä. Yleensä erä päivää 

ei voi siirtää, mutta vuokranantajan kanssa voi neuvotella vuokranmaksusta ennen 
eräpäivää. Tätä varten pitää selvittää omat tulot ja menot.

ULOSOT TO
* Luvut ovat esimerkkilukuja, perintä ja ulosottokulut vaihtelevat tapauskohtaisesti

8 
VIIKKOA 
ERÄPÄIVÄSTÄ

6
VIIKKOA 
ERÄPÄIVÄSTÄ

4
VIIKKOA 
ERÄPÄIVÄSTÄ

M I T E N  V U O K R A V E L K A  E T E N E E ?
Muistitko  hakea sinulle  kuuluvia tukia?

ER ÄPÄIVÄ
vuokra
500 €* 

1.  MAKSUMUISTUTUS
vuokra + muistutusmaksu

505 €*

2 .  MAKSUMUISTUTUS
vuokra + muistutusmaksu

510 €*

PERINTÄ
vuokra + muistutusmaksut + 

perintäkulut
850 €*

VUOKR A SOPIMUKSEN PURKU JA PERINTÄ
vuokra + muistutusmaksut +  

perintäkulut + oikeudenkäyntikulut
1030 €*

Häätö tulee vireille ulosottoon, kun vuokranantaja toimittaa sinne tuomioistuimesta 
saamansa häätötuomion. Vuokralaiselle lähetetään muuttokehotus, jossa annetaan 

2–3 viikkoa aikaa muuttaa itse. Vuokranantaja voi vielä perua häädön, jos vuokravelat 
maksaa kokonaan pois. Ulosotto on kallista – siinä veloitetaan maksu jokaisesta  

ulosottoon maksetusta suorituksesta tai lyhennyksestä. 

Perinnästä tulee paljon lisäkuluja – helposti useita satoja euroja! Perintätoimiston 
kanssa voi neuvotella maksusuunnitelmasta tai velan maksusta. Ennen kuin ottaa yh-
teyttä velkojaan, pitää miettiä, mitä voi luvata. Velkoja voi menettää luottamuksensa, 

jos lupautuu uuteen eräpäivään ja maksueriin, joista ei selviydy.  

Vuokranantajan kanssa voi vielä neuvotella velan maksusta tai maksusuunnitelmasta. 
Nyt erääntyy myös seuraava vuokra, jonka maksaminen pitää huomioida. Jos on  

muitakin velkoja ja maksuongelmia, voi yrittää neuvotella maksusopimuksen  
vuokranantajan kanssa, jotta saa lisäaikaa raha-asioiden selvittämiseen. 

Jos vuokraa tai osaa siitä ei pysty maksamaan, tee heti suunnitelma vuokranmaksun 
saamiseksi ajan tasalle. Vuokravelan maksusuunnitelmasta voi neuvotella vuokran-

antajan kanssa. Kannattaa varmistaa oikeus tukiin (mm. toimeentulo- ja asumistuki)  

Maksuhäiriö-

merkintä
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Marttojen säästövinkit

Näin säästät energiaa!

Kulut kuriin
Tutki rahankäyttöäsi esimer-
kiksi keräämällä kuitit talteen 
ja mieti voisitko säästää jos-
tain. Esimerkiksi take-away 
-tuotteet tai tupakointi teke-
vät vuodessa satojen eurojen 
kokoisen summan. Koko viikon 
ruokalista ja kauppalistan tark-
ka noudattaminen säästävät 
budjettiasi turhilta heräteos-
toilta. Rahaa säästyy varmasti, 
jos ruokaostoksia ei tee nälkäi-
senä. 

Ravintolassa syöminen on 
kallista itse tehtyyn ruokaan 
verrattuna. Ulkona syömisen si-
jaan kokoontukaa kokkaamaan 
yhdessä kavereiden kanssa. Se 
on sekä halvempaa että haus-
kempaa. 

Vertaa ja harkitse
Erilaisia sopimuksia, kuten säh-
kösopimusta tai vakuutuksia, 
kilpailuttamalla voit säästää  

rahaa. Sähkösopimuksia voit ver-
tailla www.sahkonhinta.fi -sivus-
tolla. Hintavertailua kannattaa 
tehdä myös sekä päivittäisten 
ruokaostosten että suurempien 
hankintojen suhteen.

Mieti, mitä tarvitset uutena ja 
mitä voit ostaa käytettynä. Mo-
nia asioita voi myös lainata tai 
vuokrata, jolloin niitä ei tarvitse 
ostaa omaksi. Turhaa kulutusta 
vähentämällä autat myös ym-
päristöä ja luontoa.

Sano ei pikavipeille
Vältä pikavippien tai kulutus-
luottojen ottamista. Suhtaudu 
niiden mainontaan kriittisesti ja 
tutki lainaehdot tarkkaan. 

Jos sinun on pakko ottaa 
lainaa tai maksaa osamaksul-
la, varmista että tulosi riittävät 
kuukausierien maksamiseen. 
Etukäteen säästetty raha on 
aina luoton ottamista parempi 
vaihtoehto.

Energiankulutusta vähentä-
mällä voit säästää rahaa ja vä-
hentää energian tuottamisesta 
syntyviä päästöjä.

Helppo keino vähentää 
asunnon energiankulutusta on 
madaltaa lämpötilaa. Etenkin 
silloin, jos olet pidemmän ai-
kaa pois kotoa. Tämä onnistuu 
yleensä pattereita tai lämmi-
tysjärjestelmää säätämällä. 20 
asteen sisälämpötila on usein 
riittävä.

Kodinkoneet kuluttavat säh-
köä. Kun ostat laitteita kannat-
taa kiinnittää huomiota niiden 
energiatehokkuuteen. Myös 
laitteiden säästeliäs käyttö 
vähentää sähkönkulutusta ja 

edistää laitteiden pitkäikäi-
syyttä. Tiskikone ja pesukone 
kannattaa täyttää tehokkaasti 
ja uudemmista koneista löy-
tyvät ekologiset pesuohjelmat 
säästävät sähköä ja vettä. 

Valaisimet ovat merkittävä 
osa energiankulutusta. Heh-
kulamppujen vaihtaminen 
LED-lamppuihin ja energian-
säästölamppuihin on help-
po tapa vähentää kulutusta. 
Käytä valoja vain tarvittaessa 
ja sammuta ne poistuessasi 
huoneesta.

Televisioista, tietokoneista 
ja muista laitteista kannattaa 
kytkeä virta pois, kun ne eivät 
ole käytössä.
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Avain asumisoikeus on joustava asumisen vaihtoehto erilaisissa elämäntilanteissa niin 
opiskelijoille, perheille kuin sinkuillekin. Käyttövastike on markkinavuokraa

 edullisempi ja asumiseen on mahdollista saada Kelan asumistukea.

ASUMISOIKEUSASUMINEN

sopii sinullekin

Lisätietoa Avain Asumisoikeudesta ja vapaat asunnot: avainasunnot.fi

Avain Asumisoikeus Oy      Sörnäistenkatu 1, Helsinki, puh. 040 640 4800, myynti@avainasunnot.fi               

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on Suomen 
monipuolisin eri alojen ammattilaisia ja opiskelijoita 

yhdistävä ammattiliitto.
JHL  
Nuoret 

 @jhlnuoret JHL nuoret ja opiskelijat

Valtakunnallisen toiminnan piiriin ovat tervetulleita 
kaikki alle 30 –vuotiaat jäsenet. Osallistuminen  
JHL:n nuorisotoimintaan on aina maksutonta. 

JHL:ssa nuorten 
ÄÄNI KUULUU JA SITÄ 

KUUNNELLAAN. 
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Irtisano vuokrasopimus  
kirjallisesti 
Muista, että vuokrasopimus 
pitää sanoa irti ajoissa. Vuokra-
laisen irtisanoessa vuokrasopi-
muksen irtisanomisaika on yksi 
kokonainen kalenterikuukausi. 
 
Tee muuttoilmoitus 
Tee muuttoilmoitus Postille. 
Voit tehdä muuttoilmoituksen 
internetissä osoitteessa www.
posti.fi/muuttoilmoitus Muuttoil-
moitus on tehtävä viimeistään 
viikon kuluessa muutosta. Voit 
kuitenkin tehdä sen aikaisin-
taan kuukautta ennen muut-
topäivää. 
 
Hanki muuttoauto  
ja muuttolaatikot 
Hanki muuttoapu ja -auto ajois-
sa. On tärkeää, että muuttopäi-
vänä asuntosi tulee kokonaan 
tyhjäksi. Et saa jättää vanhaan 
asuntoon mitään tavaroita. 

Muuttolaatikoiksi sopivat kaup-
pojen ilmaiset pahvilaatikot. Voit 
myös vuokrata laatikoita suhteel-
lisen edullisesti. 
 
Muuttovapaa 
Ilmoita töihin uusi osoite ja pyy-
dä samalla muuttovapaata. 
 
Siivoa asunto 
Sinun pitää tehdä loppusiivous 
ja jättää asunto hyvään kuntoon 
seuraavalle asukkaalle. 
 
Muuttotarkastus 
Sovi aika, jolloin vuokranantaja 
tarkastaa asunnon. Silloin vuok-
ranantaja katsoo, onko asunto 
hyvässä kunnossa sinun jälkeesi. 
Ilmoita isännöitsijälle tai huolto-
yhtiölle, että muutat pois. 
 
Lopeta sähkösopimus 
Soita sähköyhtiöön ja kerro, että 
muutat pois. Tee sähkösopimus 
uuteen asuntoosi. 
 

Tee nämä asiat, 
kun muutat pois.

P O I S M U U T T A J A N 
M U I ST I L I S TA

Alivuokralainen 
Henkilö, joka on vuokrannut 
osan asunnosta. Samassa 
asunnossa asuu myös alivuok-
ranantaja tai asunnon omis-
taja. 

ARAasunto 
Asunto, jota valtio tukee. 
Asukkaaksi pääsee, jos täyttää 
tietyt ehdot. Vuokra saa kat-
taa vain taloyhtiön kulut. 

as. oy. 
Lyhenne sanasta asunto-osa-
keyhtiö. 

ASP (asuntosäästöpalkkio) 
Järjestelmä, jolla valtio tukee 
nuorten ensiasunnon osta-
mista. 

Asumisen sanasto

Asumisen rahoitus ja  
kehittämiskeskus eli ARA 
ARA rahoittaa vuokratalojen 
ja asumisoikeustalojen raken-
tamista ja korjaamista. Myös 
yksityishenkilöt voivat saada 
rahaa ARA:sta rakentamiseen 
ja korjaamiseen. 

Asumisoikeusasunto 
Asunto, josta asukas tekee asu-
misoikeussopimuksen. 
Asukas maksaa asunnosta en-
sin asumisoikeusmaksun ja sen 
jälkeen vastiketta joka kuu-
kausi. 

Asuntoetu 
Työssäkäyvä saa työpaikalta 
käyttöön asunnon osana  
palkkaa. 

Lopeta kotivakuutus 
Ilmoita vakuutusyhtiölle, että 
muutat pois. Ilmoita kotivakuu-
tukseen uuden asunnon tiedot 
ja osoite. 
 
Lopeta nettiyhteys 
Soita puhelinyhtiöön ja kerro, 
että muutat pois. 
 
Lehdet 
Muista ilmoittaa tilaamille-
si lehdille uusi osoitteesi. Saat 
käännytettyä lehtesi uuteen 

osoitteeseen, kun soitat leh-
tien asiakaspalveluun. Nu-
merot löytyvät yleensä joko 
lehdestä, netistä tai tilausto-
distuksesta. 

Palauta avaimet 
Palauta avaimet juuri sovit-
tuna päivänä. Palauta kaikki 
avaimet, myös vara-avaimet. 
 
Tarkista, että saat vuokra
vakuuden takaisin vuokran
antajalta. 
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Asuntoosakeyhtiö 
Talo, jossa on useita asuntoja ja 
jonka hallintomuoto on osake-
yhtiö. Kun henkilö omistaa osak-
keen asunto-osakeyhtiössä, hän 
käytännössä omistaa asunnon 
siinä asunto-osakeyhtiössä.  

Bruttoansio 
Palkka, josta ei ole vähennetty 
veroja eikä muita maksuja. 

Ensiasunto 
Ensimmäinen oma asunto 
(omistusasunto). 

Hallintamuoto 
Tapa, jolla omistaja omistaa 
asunnon. Jos omistaja pitää 
asunnon vuokralla, hallintamuo-
to on vuokra-asunto. Jos omista-
ja asuu asunnossa itse, hallinta-
muoto on omistusasunto. 

Hitas 
Lyhenne sanoista: Helsingin 
kaupungin omistamalle maalle 
rakennettavia asuntoja koskeva 
hinta- ja laatusääntelyjärjestel-
mä. Hitas-asunnot ovat edullisia 
omistusasuntoja. 

Häätö 
Asunnon omistaja tai taloyhtiö 
määrää, että asukkaan on pakko 
muuttaa pois. Häädön voi saada, 
jos ei maksa vuokraa, häiritsee 
toistuvasti naapureita tai ei nou-
data talon sääntöjä.  

Ilmoitusvelvollisuus 
Vuokralaisen velvollisuus ilmoit-
taa vuokranantajalle viat, jotka 
hän huomaa asunnossa.  
 
Kalenterikuukausi 
Yksi kuukausi kalenterissa, kaikki 
päivät yhden kuukauden sisällä. 

Kela (Kansaneläkelaitos)
Myöntää valtion tukia eri elämän-
tilanteissa. Tukia ovat esimerkiksi 
asumistuki ja opintotuki. Tuet pe-
rustuvat lakiin. 

Kiinteistöosakeyhtiö (KOY)
Yhtiö, joka omistaa asuntoja tai 
liiketiloja ja niitä asukkaille tai 
yrityksille.  

Korkotuki 
Valtion maksama tuki. Korko-
tukea voi saada pankkilainaan. 
Korkotuki alentaa pankkilainan 
korkoa. 

Kotivakuutus 
Sopimus vakuutusyhtiön kanssa 
kodin vahinkojen varalta.  

Kuntotarkastus 
Vuokranantaja tarkastaa asun-
non kunnon ennen kuin uusi 
asukas muuttaa asuntoon. 

Maksuhäiriömerkintä eli  
luottotietomerkintä 
Merkintä luottotietorekisteriin sii-
tä, että henkilö on jättänyt jonkin 
laskun maksamatta. Merkintä voi 
estää henkilöä saamasta vuokra-
asuntoa tai pankkilainaa. 

Nettoansio 
Palkka, josta on vähennetty 
verot ja muut maksut. Palkka-
summa, jonka työntekijä saa 
tilille. 

Omarahoitusosuus 
Itse hankittu tai säästetty 
osuus asunnon hinnasta. 
Sen lisäksi ostaja voi hakea lai-
naa esimerkiksi pankista. 

Ruokakunta 
Samassa asunnossa asuvat, 
joilla on yhteinen talous, esi-
merkiksi perhe, avopari tai 
myös henkilö, joka asuu yksin. 

Takuuvuokra eli  
vuokravakuus  
Raha, jonka vuokralainen 
maksaa vuokranantajalle en-
nen kuin muuttaa asumaan 
vuokra- asuntoon. Vuokralainen 
saa takuuvuokran takaisin, kun 
hän muuttaa pois asunnosta. 
Ehtona on, että hän on maksa-
nut vuokransa ja pitänyt asun-
non kunnossa.  
 
Vapaarahoitteinen asunto 
Asunto, jonka rakentamiseen 
valtio tai kunta ei anna rahaa. 
  
Varainsiirtovero 
Vero, jonka asunnon ostaja 
maksaa valtiolle asunnon os-
ton yhteydessä. 

Vuokrasopimus 
Vuokranantajan ja vuokralaisen 
sopimus siitä, että vuokralaisel-
la on oikeus käyttää asuntoa 
maksua vastaan. 

Yhtiövastike 
Raha, jonka talon asukkaat 
maksavat asunto-osakeyhtiölle. 
Yhtiövastikkeella maksetaan 
kiinteistön hoitamisen ku-
lut. Vastikkeen määrä riippuu 
asunnon koosta. 

Yleinen asumistuki 
Kela maksaa yleistä asumis-
tukea asumisesta aiheutuviin 
menoihin. Opiskelijat saavat 
nykyään yleistä asumistukea. 
Yleistä asumistukea voidaan 
maksaa pienituloiselle ruoka-
kunnalle asumismenojen hel-
pottamiseksi.

Yleishyödyllinen  
vuokraasuntotuottaja 
Yhteisö, joka rakentaa ja vuok-
raa vuokra-asuntoja ihmisille, 
eikä tavoittele siitä taloudellista 
voittoa (esimerkiksi NAL).

Ympäristöministeriö 
Ministeriö, joka vastaa mm. 
asuntopolitiikasta ja valmiste-
lee tärkeimmät asumista kos-
kevat lait. 
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Asuntoilmoitusten 
lyhenteet 
 

Alkovi = Pienessä asunnossa 
oleva nurkkaus, johon mahtuu 
sänky. 

1h = Asunto, jossa on yksi huone. 
Yksiö. 

2h = Asunto, jossa on 2 huonet-
ta ja keittiö. 

3h = Asunto, jossa on 3 huonet-
ta ja keittiö. 

Kk = Asunnossa on keittokome-
ro eli minikokoinen keittiö. Kk 
voi tarkoittaa myös samaa kuin 
kuukausi. 

Avok = Avokeittiö. Olohuoneen 
yhteydessä oleva keittiösyven-
nys. Avokeittiöön ei ole ovea. 

Kph = Kylpyhuone 

Vh = Vaatehuone 

S = Sauna 

Rv= Rakennusvuosi, jolloin talo 
on rakennettu. 
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Tämä opas on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

HELSINGIN
MAILapELIKESKUS

www.perussuomalaiset.fi

Helsingin Seurakuntayhtymä
Kolmas Linja 22 B

00530 Helsinki
Puh. 09 234 02500

www.helsinginseurakunnat.fi

Kansalliskustannus Oy
Käy lukemassa Verkkouutiset.fi
kuukausilehtemme Nykypäivä

      www.verkkouutiset.fi  

Nuorisopalvelut • www.sipoo.fi
Etsivä nuorisotyö
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