
Muistettavaa Muuttajalle: 

Avaimet- luovuta kaikki huoneiston avaimet vuokranantajalle/uudelle omistajalle. Palauta autopaikan avain 

isännöitsijätoimistoon. Jos olet ollut taloyhtiön vastuuhenkilö ja sinulla on ollut huoltoavain tms. hallussasi, 

palauta myös nuo avaimet isännöitsijätoimistoon. Myyntitilanteessa kannattaa sopia avainasiat jo valmiiksi 

etenkin, jos avaimia on kadonnut asumisen aikana. Mahdollinen uudelleen sarjoitus on mukavampi 

huomioida kauppahinnassa etukäteen, kuin ryhtyä selvittämään asiaa jälkeenpäin. Asunnon hintaan 

verrattuna kyseessä on kuitenkin verrattain pieni kustannus (yleensä n. 300–500 eurosta). 

Autopaikat ja saunavuorot – muista tehdä peruutus isännöitsijätoimistoon. Autopaikat ja saunavuorot 

eivät yleensä siirry seuraavalle omistajalle tai vuokralaiselle. Autopaikan avain on taloyhtiön omaisuutta ja se 

tulee palauttaa isännöitsijätoimistoon. Uusien varaukset voit tehdä isännöitsijätoimistosta. 

Muuttoilmoitus – tee muuttoilmoitus isännöitsijätoimistoon ja huoltoyhtiöön sekä väestötietojärjestelmään. 

Postista saatavia osoitteenmuutoskortteja voit lähettää kotimaassa maksutta. Muuttoilmoituksen voit tehdä 

kätevästi netissä osoitteessa www.posti.fi/muuttoilmoitus. 

Viranomaiset ja osa yrityksistä saavat osoitetiedot väestörekisterijärjestelmästä. Sivuilta löytyy myös lista 

yrityksistä ja organisaatioista, joille muuttotietosi päivittyvät automaattisesti. 

Muuttosiivous ja tarkastus – Jätä asunto siistinä seuraavalle. Putsaa hiukset viemäreistä ja karkota 

villakoirat. Muista myös tyhjentää kellarit ja ottaa mukaan polkupyörät ja sukset sekä pulkat. 

Tarkasta uusi asunto ja ilmoita mahdollisista havaituista ongelmakohdista pian isännöitsijälle tai 

vuokranantajalle. Muista myös kellaritilat. 

Internet – Nettiyhteyden siirtäminen uuteen osoitteeseen on hyvä tehdä jo hyvissä ajoin, sillä liittymien 

toimitusajat voivat olla pitkiä. 

Vakuutukset – Ilmoita uusi osoitteesi vakuutusyhtiöön ja tarkasta samalla onko kotivakuutuksesi riittävä 

uuteen asuntoosi. 

TV – Tarkista onko tuleva asuntosi kaapeli- vai antennitalous digiboksin varalta.  

Sähkösopimus – Lopeta vanha sähkösopimus, tee uusi. Sähkösopimuksen voit kilpailuttaa 

osoitteessa Kilpailuttaja.fi. Monet sähköyhtiöt vaativat muuttoilmoituksen tekemisen vähintään kaksi viikkoa 

ennen muuttoa. 

Lapset – jos sinulla on lapsia muista tehdä muuttoilmoitus myös heistä. Huolehdi tarvittaessa päiväkodin ja 

koulun sekä harrastuksien irtisanominen tai ilmoittaminen/hakeminen. 

Vuokrasopimus – Vuokrahuoneisto on irtisanottava ajoissa. Yleensä irtisanomisaika on yksi 

kalenterikuukausi.  

Omakotitaloon/sta muutto – Omakotitaloon muuttaessasi tee myös muut tarvittavat sopimukset, kuten 

vesi- ja jätehuoltosopimukset. Jos talossa on öljylämmitys, tarkista öljyn määrä ja riittävyys. Jos talo lämpiää 

sähköllä, kilpailuta uusi sähkösopimus. Pois muuttaessasi muista, irtisanoa sopimukset. 

 

Muuta muistettavaa 

• Kela ja asumistukeen liittyvät asiat 

• muuttoauto ja muuttolaatikot sekä muuttoapu 

• koira, koiravero on kuntakohtainen 

• huoneiston laitteiden käyttöohjeet – jätä huoneistoon. 

• palovaroitin – tarkasta, että toimii ja hanki jos puuttuu 

• lankapuhelimen siirto 

• lehdet 

http://www.posti.fi/muuttoilmoitus
https://www.kilpailuttaja.fi/palvelut/sahkosopimukset_vertaa_ja_kilpailuta_sahkosopimus/

