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Pitelet käsissäsi uutta Omaan kotiin -opasta. Nuorisoasuntoliitto (NAL) on julkaissut aiemmin Nuorten asunto-oppaan nimellä tunnettua vihkosta jo
vuodesta 1978. Toivottavasti oppaasta on sinulle
hyötyä.
NAL on tehnyt työtä nuorten asumisen hyväksi
45 vuotta. Tuona aikana moni asia on muuttunut.
Valitettavasti nuorille ei edelleenkään ole tarjolla tarpeeksi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.
Valtaosalle itsenäistyvistä nuorista ensimmäinen
asunto on vuokra-asunto. Useimmissa kasvukeskuksissa on todellinen pula pienistä vuokra-asunnoista, ja asuntojen vuokrat jatkavat nousuaan.
Nuorisoasuntoliitolla ja sen 24 paikallisyhdistyksellä ympäri Suomea riittää työsarkaa.
Kädessäsi olevassa oppaassa on paljon tietoa
vuokra-asumisesta ja sen pelisäännöistä, mutta se sisältää kattavasti tietoa myös omistus- ja
asumisoikeusasumisesta sekä asumisen tukipalveluista. Lisäksi tarjoamme vinkkejä ja työelämätietoutta työelämään siirtyville nuorille. Omaa kotia hakevien nuorten lisäksi opas palvelee kaikkia
nuorten parissa työskenteleviä.
Monet asiantuntijatahot ovat auttaneet meitä
tämän oppaan tekemisessä. Oppaan tekemistä on
rahoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.
Suuret kiitokset asiantuntijoille, OKM:lle ja kaikille oppaan teossa mukana olleille. Tämän oppaan
ajantasaisimman version löydät osoitteesta
www.nal.fi/asumisen-abc. Verkkosivuilla on muutakin hyödyllistä, nuorten asumiseen liittyvää
tietoa.
Lueskele, ota oppaasta hyöty irti ja uskalla
pyytää apua, jos siltä tuntuu.
Mukavaa eloa omaan kotiin!
Minna Vierikko
pääsihteeri
Nuorisoasuntoliitto ry
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UUSIA IDEOITA ASUMISEEN
”Opiskelija- ja nuorisoasuntojen investointiavustukset säilyvät. Näin
niukoilla rahoilla saadaan enemmän asuntoja”, twiittasin viime vuoden
lokakuussa. Hallitus oli juuri päättänyt säilyttää valtion investointiavustuksen ennallaan, ja suunnitelluilta leikkauksilta vältyttiin.
Osana ministerintyötäni ovat asumiseen ja rakentamiseen liittyvät
asiat ja lainsäädännön valmistelutyö. On tarkalla korvalla kuunneltava
niin asukkaita, rakentajia kuin muitakin alan toimijoita. Kohtuuhintaista asuntotuotantoa on jatkossakin oltava riittävästi, ja erilaisia kokeiluja on lisättävä. Voisiko nuorten toivoma konttiasuminen olla yksi
vaihtoehto? Uusien ideoiden toteuttaminen vaatii ennakkoluulottomuutta kaupungeilta sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoilta.
Vuokra-asumisen vaihtoehto voi olla oma asunto. Se on hyvä sijoitus tulevaisuuteen. Entisenä ASP-säästäjänä suosittelen säästösopimusta, jonka ikäraja laski tämän vuoden alussa 15 vuoteen. Lisätietoja
löydät tästä oppaasta.
Tuore Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma vuosille 2016–2019 kiinnittää huomiota nuoriin. Asumisneuvontaa tullaan
parantamaan, ja mallia otetaan hyvistä kokemuksista, joita Ohjaamojen kautta on kertynyt muun muassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Tampereella. Erilaisten asumismuotojen kehittämiseksi aiotaan
käynnistää uudentyyppisiä rakennus- ja kokeiluhankkeita. Ohjelman
tavoitteena on, että vuoteen 2019 mennessä osoitetaan 2500 uutta
asuntoa asunnottomille.
Vuosina 2008–2015 toteutettu PAAVO-ohjelma keskittyi pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen, ja tulokset olivat hyviä.
Eurooppalaisen asunnottomien etujärjestö Feantsan (the European
Federation of National Organisations Working with the Homeless) mukaan Suomi on ainoa maa koko Euroopan
unionissa, jossa asunnottomuus on taloudellisesta taantumasta huolimatta laskenut. Tärkeää on, että toimijat ja asukkaat
käyvät vuoropuhelua ja tietoa jaetaan
riittävästi.
Pelkällä repun pakkaamisella ei omaan
asuntoon muuttaja selviä – tähän oppaaseen on onnistuneesti koottu tietoa erilaisista vaihtoehdoista. Mukavaa muuttoa!
KIMMO TIILIKAINEN
MAATALOUS- JA YMPÄRISTÖMINISTERI
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Sisällys

Milloin on oikea aika muuttaa omilleen? Mistä asunnon löytää?
Miten tehdään vuokrasopimus? Mistä kaikesta asukkaan tulee
huolehtia? Miten rahat riittävät? Omaan kotiin -opas vastaa.
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NUORISOASUNTOLIITTO AUTTAA OMAAN KOTIIN
NAL rakennuttaa ja vuokraa asuntoja nuorille aikuisille,
tarjoaa tukea asumiseen ja arkeen, tuottaa tietoa sekä
valvoo nuorten etua asumisasioissa.

Tuetun
asumisen
ammattilainen

www.nalpalvelut.fi
6
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1
Nuorisoasuntoliitto
auttaa omaan kotiin
NAL tarjoaa vuokrakoteja työssä käyville alle
30-vuotiaille nuorille aikuisille, ajaa heidän etujaan
asumisen asioissa ja rakennuttaa nuorisoasuntoja.

MITÄ NAL TARJOAA?
• viihtyisiä, turvallisia ja kohtuuhintaisia
vuokra-asuntoja 31 eri paikkakunnalla
• asuntoja hyviltä paikoilta tai hyvien
kulkuyhteyksien varrelta
• pienvuokra-asuntoja, pääosin yksiöitä ja kaksioita, mutta jonkin verran
asuntoja myös perheille sekä kimppaasumiseen
• tukea ja neuvontaa itsenäiseen asumiseen.
KENELLE NAL-KODIT ON
TARKOITETTU?
• 18–29-vuotiaille
• työssäkäyville tai työelämään hakeutuville nuorille
• itsenäistä elämää aloittaville.
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MITEN NAL-KOTIA VOI HAKEA?
Hae NAL-kotia täyttämällä asuntohakemus osoitteessa:
WWW.NAL.FI > HAE KOTIA!

Tutustu hakemuksen täyttöohjeisiin
ja hakemukseen tarvittaviin liitteisiin
huolellisesti.
Asukkaita valittaessa etusijalla ovat
ensimmäiseen omaan kotiinsa muuttavat sekä asunnottomat ja muut kiireellisessä asunnontarpeessa olevat
18–29-vuotiaat nuoret. Hakemus on
voimassa kolme (3) kuukautta, jonka
jälkeen hakemus täytyy uusia. Saat tarkempia tietoja hakemuksen uusimisesta,
kun jätät hakemuksen netin kautta. Hakemuksen jättämisen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistuksen hakemuksestasi
sekä hakutunnuksen, jonka avulla voit
päivittää hakemustasi.

Lisätietoja hakemisesta saat omaa paikkakuntaasi lähinnä olevalta NAL-paikallisyhdistykseltä. Yhdistysten yhteystiedot ovat tämän oppaan sivuilla 10−11 ja
netissä osoitteessa:
WWW.NAL.FI > YHTEYSTIEDOT > PAIKALLISYHDISTYKSET

MIKÄ NAL?
NAL perustettiin vuonna 1971 valvomaan nuorten etuja ja toimimaan asumisen asiantuntijana. Meillä on 24 paikallista nuorisoasuntoyhdistystä ympäri
Suomen. Keskusliitto NAL omistaa asuntoja rakennuttavan Alkuasunnot Oy:n
sekä nuorille asumisen ja arjenhallinnan tukea tuottavan NAL Palvelut Oy:n.
NAL-yhteisössä on melkein 100 työntekijää. Valtaosa heistä on asumisohjaajia.
Asumisohjaajat tukevat asukkaita itsenäistymisessä ja arjenhallinnassa. NAL
tuottaa nuorten asumisen tietoa, julkaisee vuosittain ilmestyvää Omaan kotiin
-opasta, jota pitelet kädessäsi, ja tutkii
nuorten asumiseen ja itsenäistymiseen
liittyviä asioita. Raha-automaattiyhdistys, RAY, tukee NAL:n toimintaa.
NAL:n seitsemän valtakunnallista jäsenjärjestöä ovat Invalidiliitto ry,
Mielenterveyden keskusliitto, Suomen
Kuntaliitto, Kokoomuksen Nuorten Liitto
ry, Sosialidemokraattiset Nuoret ry, Suomen Keskustanuoret ry sekä Vasemmistonuoret ry.

LISÄTIETOJA
NAL
• WWW.NAL.FI
• FACEBOOK.COM/NUORISOASUNTOLIITTO
• TWITTER.COM/NAL_RY
• INSTAGRAM.COM/NUORISOASUNTOLIITTO

Alkuasunnot Oy
• WWW.ALKUASUNNOT.FI
• WWW.FACEBOOK.COM/ALKUASUNNOT

NAL Palvelut Oy
• WWW.NALPALVELUT.FI
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NUORISOASUNTOLIITON PAIKALLISYHDISTYKSET
Paikallisyhdistyksiltä saat lisätietoa alueen NAL-asuntojen hakemisesta.
HELSINKI, ESPOO, VANTAA
Pääkaupunkiseudun
nuorisoasunnot

JOENSUU
Joensuun seudun
nuorisoasuntoyhdistys

KIIMINKI
Kiimingin
Nuorisoasuntoyhdistys

LEMPÄÄLÄ
Lempäälän
nuorisoasunnot

Viljatie 4 D 29
www.pksnuorisoasunnot.fi
Toiminnanjohtaja
Marja Suuronen
puh. 045 634 3458
marja.suuronen@pksnuorisoasunnot.fi

Kauppakatu 35
www.josna.fi
Toiminnanjohtaja
Ilpo Simonen
puh. 050 559 6750
ilpo.simonen@josna.fi

Kansankatu 53, Oulu
Vastaava isännöitsijä
Joni Suomela
puh. 044 511 7888
joni.suomela@osna.fi

Nuorisotyön koordinaattori
Kati Kuikka
puh. 050 383 3207
kati.kuikka@lempaala.fi

HYVINKÄÄ
Hyvinkään
Nuorisoasuntoyhdistys
Niittymäentie 4
www.hnay.fi
Toiminnanjohtaja
Mira Eriksson
puh. 040 849 7745
mira.eriksson@hnay.fi

HÄMEENLINNA
Hämeenlinnan Seudun
Nuorisoasunnot
Kirjastokatu 1
www.nuas.fi
Toiminnanjohtaja
Aki Granlund
puh. 040 869 6339
aki.granlund@nuas.fi
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JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän Nuoriso- ja
Palveluasunnot JNP ry
Hannikaisenkatu 10
www.jnp.fi
Puheenjohtaja
Pertti Reinikainen
puh. 0500 644 911
pertti.reinikainen@jnp.fi

KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Seudun
Nuorisoasunnot

KIRKKONUMMI
Kirkkonummen
Nuorisoasunnot
Naissaarentie 5 A 62
Asumisohjaaja
Tiina Salonranta
puh. 045 261 6415
kirkkonummennuorisoasunnot
@gmail.com

KUOPIO
Kuopion seudun
Nuorisoasunnot

Lyseotie 4, Haapamäki
Isännöitsijä
Ari Sivula
puh. 0500 858 982
ari.sivula1@luukku.com

Lastentie 1 B
www.ksna.fi
Kehittämispäällikkö
Petri Ruuskanen
puh. 0400 579 772
petri.ruuskanen@dnainternet.net

KESKI-UUSIMAA
Keski-Uudenmaan
nuorisoasuntoyhdistys

LAHTI
Lahden Seudun
Nuorisoasunnot

Päivölänrinne 9 A 7, Kerava
www.kuna.fi
Asumisohjaaja
Katja Mäki-Kuhna
puh. 050 436 3537
katja.makikuhna@kuna.fi

Kymintie 24 a
www.lasna.net
Asumisohjaaja
Terhi Savolainen
puh. 045 872 1010
terhi.savolainen@lasna.net

NUORISOASUNTOLIITTO AUTTAA OMAAN KOTIIN

LOHJA
Lohjan
nuorisoasuntoyhdistys
Puheenjohtaja
Gunilla Wikberg
puh. 040 764 9862
gunilla.wikberg@luke.fi

NOKIA JA PIRKKALA
Nokian ja Pirkkalan
Nuorisoasunnot
Otonkatu 1 a, Nokia
www.nopina.fi
Asumisohjaaja
Hanna Seppä-Murto
puh. 050 598 0729
hanna.seppa-murto@nopina.fi

OULU
Oulunseudun
Nuorisoasuntoyhdistys
Kansankatu 53
www.osna.fi
Toiminnanjohtaja
Heli Lappeteläinen
puh. 044 777 5773
heli.lappetelainen@osna.fi

RAAHE
Pattijoen Nuorisoasunnot
Raahen OP-Kiinteistökeskus
Kirkkokatu 34
Isännöitsijä Harri Hyytinen
puh. 010 257 6242
harri.hyytinen@op.fi

PORVOO JA SIPOO
NAL Itä-Uusimaa
Runeberginkatu 32 E
www.pomp.fi
Vastaava asumisohjaaja
Marika Kaitaranta
puh. 040 5488 880
marika.kaitaranta@pomp.fi

RIIHIMÄKI
Riihimäen seudun
nuorisoasunnot
Vehmaksentie 3
www.riinu.fi
Vastaava asumisohjaaja
Nina Vehkakoski
puh. 050 307 2741
nina.vehkakoski@riinu.fi

ROVANIEMI
Rovaniemen
Nuorisoasunnot
Kellokastie 10
www.roinu.fi
Asumisohjaaja
Hanna Janger
puh. 044 717 7202
rovaniemennuorisoasunnot@
gmail.com

SAVONLINNA
Savonlinnan Seudun
Nuorisoasunnot
Puistokatu 13
www.nuorisoasunnot.fi
Toiminnanjohtaja
Vuokko Mustonen
puh. 044 358 3813
vuokko.mustonen@yhis.fi

TAMPERE
Tampereen Seudun
Nuorisoasunnot
Puutarhakatu 8, 1. krs
www.tasna.fi
Toiminnanjohtaja
Petri Mattila
puh. 0201 277 246
petri.mattila@tasna.fi

TURKU
Turun Seudun
Nuorisoasunnot
Ratapihankatu 28 A 7
www.turunnuorisoasunnot.fi
Toiminnanjohtaja
Anne Lehtonen
puh. 0400 491 761
info@turunnuorisoasunnot.fi

VALKEAKOSKI
Valkeakosken
Nuorisoasuntoyhdistys
Valkeakoskenkatu 27
Puheenjohtaja
Auvo Vaasio
puh. 0400 626 862
auvo.vaasio@evl.fi

YLÖJÄRVI
Ylöjärven nuorisoasunnot
Kuruntie 14
Asumisohjaaja
Kaisa Lehto
puh. 045 890 9192
kaisa.lehto@nopina.fi
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ASUMISEN ABC - ITSENÄISTYVÄN TIETOPAKETTI
Oletko valmis muuttamaan omillesi?
Miten saat rahasi riittämään itsenäiseen
asumiseen? Tiedätkö, miten hajulukko
puhdistetaan tai sulake vaihdetaan? Asumisen ABC vastaa! Tsekkaa NAL:n sivut:
WWW.NAL.FI > ASUMISEN ABC

1. Omilleen muuttamista kannattaa
miettiä huolella. NAL:n sivuilla voit testata, oletko valmis muuttamaan pois kotoa. Tee testi osoitteessa:
WWW.NAL.FI > ASUMISEN ABC > OLETKO
VALMIS?

2. Budjettilaskurin avulla voit laskea yhteen omat tulosi ja menosi. Voit laskea,
kuinka paljon tarvitset rahaa asumiseen sekä muihin tarpeellisiin menoihin
ja jääkö sinulle menojen jälkeen rahaa
säästöön. Budjettilaskuri on käytössäsi:
WWW.NAL.FI > ASUMISEN ABC > OMAN
TALOUDEN HALLINTA > BUDJETTILASKURI

3. Omaa kämppää täytyy huoltaa ja pitää kunnossa. Tiedätkö miten hajulukko
puhdistetaan tai miten lattiakaivo tyhjennetään? Käy tsekkaamassa videoista,
miten nämä kodin perustyöt hoituvat!
WWW.NAL.FI > MATERIAALIT > VIDEOT

4. Asumiseen voi liittyä paljon uusia termejä ja käsitteitä. Asumisen sanaston
avulla pääset jyvälle vaikeista termeistä.
Tsekkaa asumiskäsitteet täältä:

TIETOA JA VINKKEJÄ NUORTEN
ASUMISESTA KOULUTTAJALLE
Asumisen ABC -materiaalikokonaisuus
on koottu osoitteeseen
W W W.NAL.FI > ASUMISEN ABC > KOULUT TAJALLE

Materiaalit on jaoteltu luvuittain samalla
tavalla kuin tässä Omaan kotiin -oppaassa, mutta asioita käsitellään laajemmin.
Materiaalit-osiosta voi ladata muun muassa opettajan oppaan ja oppituntitehtäviä ja diasarjoja tai katsella asumiseen
liittyviä videoita.
TILAA ASUMISEN ABC
-KOULUTTAJA AVUKSESI
NAL:n paikallisyhdistysten kautta on
mahdollista tilata Asumisen ABC -kouluttaja pitämään oppitunteja itsenäisestä asumisesta tai omasta taloudenhallinnasta. Kouluttajat ovat nuorisotyön
ammattilaisia ja erikoistuneet nuorten
asumisasioihin. Paikallisyhdistysten yhteystiedot ovat oppaan sivuilla 10−11 ja
netissä osoitteessa:
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OLETKO VALMIS?

Oma tupa, oma lupa. Olisiko jo kiire päästä
asumaan omilleen? Ensin täytyy punnita, onko
hetki varmasti oikea ja riittävätkö rahat.

W W W.NAL.FI > YHTEYSTIEDOT > PAIKALLISYHDIST YKSET

Painettua Omaan kotiin -opasta on mahdollista tilata pakkaus- ja postituskulujen
hinnalla Nuorisoasuntoliiton viestinnästä
osoitteesta viestinta@nal.fi.

WWW.NAL.FI > ASUMISEN ABC > ASUMISEN
SANASTO
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”Oma perhe on
maailman paras”
Ystävät ja sukulaiset tekevät
kodin, kertoo vantaalainen
Mohammad Faruk. Sekään
ei haittaisi, että omassa
pihassa kasvaisi pari
omenapuuta.
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OLENKO VALMIS?

”LÄHIMMÄT 40 OVEA OVAT MEIDÄN
NAAPUREITAMME.”

MOHAMMAD OMAR FARUK, 35,
asuu Vantaan Keimolassa NAL:n vastavalmistuneessa kaksiossa. Hänen perheeseensä kuuluvat vaimo Mansura, 23, ja tytär
Hafsa, 11 kk. Mohammad muutti Bangladeshista Suomeen vuonna 2008, ja vaimo
muutti muutamaa vuotta myöhemmin.
Aluksi nuoripari asui Ylivieskassa. Insinööriksi valmistunut Mohammad kertoo,
että pääkaupunkiseudulla asuu enemmän
tuttuja ja työtilanne on parempi. Siksi pari
päätti muuttaa Vantaalle. Nyt kolmihenkinen perhe käy lapsen kanssa lähimetsissä
ulkoilemassa. Toisinaan Mohammad pelaa
sulkapalloa ystäviensä kanssa. Innokkaalle kriketinpelaajalle ei ole vielä löytynyt
omaa krikettiseuraa.
Asumisasioista ja kulttuurieroista puhuttaessa Mohammad nostaa ensimmäisenä esille kyläilyn. Hänen mukaansa bangladeshilaisille on kunnia-asia, että kaikkia
kylään tulevia ihmisiä, tuttuja ja tuntemattomia, kohdellaan hyvin.
”Se, joka kohtelee vieraitaan hyvin,
pääsee paratiisiin”, Mohammad viittaa
islaminuskoonsa ja nauraa päälle. Sama
pätee myös naapureihin. Hänen mukaansa on yleistä, että silloin kun perhe kokkaa, ruokaa tarjotaan myös naapureille.
Mohammad kertoo, että bangladeshilai-

sille naapuruston käsite on laajempi kuin
suomalaisille: ”Lähimmät 40 ovea meidän
oveltamme laskettuna katsotaan naapureiksemme.” Suomalaisessa kerrostalossa
asumistavat ovat erilaiset, ja Mohammad
toivoisikin voivansa tutustua naapureihinsa paremmin.
Ystävät käyvät kyläilemässä Farukien
luona säännöllisesti. Silloin osa vieraista
oleskelee talon yhteisessä tilassa, kerhohuoneessa, ja osa heidän asunnossaan,
jotta naiset ja miehet voivat olla eri tiloissa.
Toisinaan he virittävät verhon miesten ja
naisten oleskelutilojen väliin. Tämä on
Mohammadin mukaan käytännöllistä
etenkin, mikäli vieraat jäävät yöksi. ”Näin
kaikilla on mukavampaa”, Mohammad selittää bangladeshilaista tapakulttuuria.
Entä millainen olisi Mohammadin
unelmakoti? ”Ympärillä olisi paljon kukkia
ja omenapuita. Varsinkin vaimoni pitää
omenoista”, hän virnistää.
Ulkoisia puitteita tärkeämpää ovat kuitenkin perhesuhteet, ne tekevät onnellisen kodin: ”Minun perheeni on maailman
paras perhe.”
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Lähtölaskenta
omaan kotiin
Kun ryhdyt miettimään omaan kotiin muuttamista,
käy läpi eri asumisvaihtoehtoja. Keskustele myös
vanhempiesi tai jo omillaan asuvien ystäviesi kanssa
siitä, mitä kaikkea itsenäinen asuminen tarkoittaa.
OIKEA AIKA MUUTTAA OMAAN
KOTIIN
Lapsuudenkodista on pakko muuttaa
joskus omaan kotiin. Itsenäistyminen on
hyvin yksilöllistä ja tapahtuu Suomessa useimmiten 18–20-vuoden iässä. On
mahdotonta määrittää tarkkaa ikää, milloin kukin on valmis muuttamaan omaan
kotiin. Syitäkin on monia: esimerkiksi
opiskelu, työ tai perheen perustaminen.
Ratkaisevaa on, miten pärjääväksi ja
osaavaksi itsesi tunnet ja miten olet tottunut kantamaan vastuuta asioistasi.
Jos koet, että on päästävä muuttamaan omaan kotiin, kannattaa asiaa
harkita huolella ja keskustella vanhempien tai muiden läheisten aikuisten
kanssa. Jo saman läpi käyneeltä ihmiseltä saa monta hyvää vinkkiä. Itsenäistyminen tuo paljon vapauksia ja
houkutuksia, mutta myös haasteita ja
velvollisuuksia. Kannattaa myös keskustella itsenäisesti asuvien ystävien kanssa siitä, mitkä asiat ovat olleet heille
haasteellisia tai tulleet yllätyksenä.
16
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Onnistuneen asumisen perustana on
tasapainoinen talous. Rahankäyttö korostuu, kun pitää maksaa vuokra joka
kuukausi. Kun olet muuttanut omillesi,
oletuksena on, että pärjäät myös taloudellisesti omillasi. Jos raha-asiat tuntuvat vaikeilta tai vierailta, kannattaa ne
selvittää ennen omaan kotiin muuttoa.
WWW.NAL.FI > ASUMISEN ABC > OLETKO
VALMIS?

ASUA VOI MONELLA TAVALLA
Kun muuttaa pois kotoa, voi muuttaa
asumaan yksin, yhteen kaverin kanssa
tai soluasuntoon ennestään tuntemattomien ihmisten kanssa. Kaikilla asumismuodoilla on hyvät ja huonot puolensa.
Yleensä ensimmäinen koti perustetaan vuokra-asuntoon. Se on helppoa eikä ole kovin sitova asumismuoto.
Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen voi helposti päättää, jos elämäntilanne muuttuu. Vuokra-asuntoja

voi kysellä kunnalta, yksityisiltä vuokranantajilta, asunnonvälitystoimistoista tai etsiä netistä hakukoneella. Koska
asunnon tarjoajia on paljon, myös eroavaisuuksia on paljon mm. hakemisessa,
hintatasossa, ehdoissa ja käytännöissä.
Niihin perehtymiseen kannattaa käyttää
hetki aikaa.
Voit myös ostaa asunnon joko kokonaan tai osittain itsellesi erilaisilla laina- ja omistusjärjestelyillä. Nämä ovat
sitovampia asumismuotoja, ja nykyään
pankit edellyttävät jonkinlaista omarahoitusosuutta. Vaihtoehtoina ovat
omistusasunto, osa-asumisasunto tai
asumisoikeusasunto. Lisätietoja asumismuodoista on netissä. Voit myös kysyä
niistä pankista.
WWW.YMPARISTO.FI > ASUMINEN
▻ Lue lisää opiskelija-asunnoista s. 21

OMA TALOUS HALLINNASSA
Asuessasi omillasi oletuksena on, että
tulet taloudellisesti toimeen itsenäisesti.
Olisikin järkevää tutustua jo kotona asuessa siihen, mitä mikin maksaa ja millaisista kuluista arkielämä muodostuu.
Itsenäinen asuminen vaatii säännöllisiä tuloja sekä tulojen ja menojen
tasapainon säilyttämistä. On tärkeää,
että tulosi ovat aina menoja suuremmat.
Talouden suunnittelussa auttaa budjettilaskuri, johon on saatavilla valmiita pohjia. Sen avulla voit suunnitella,
laskea ja nähdä konkreettisesti, mihin
raha kuluu. Sen hahmottaminen auttaa
sinua säätelemään kuukausittaista
rahankulutustasi.
Elämisen voi rahoittaa palkkatyöllä tai
tilanteesta riippuen säännöllisillä tuilla.
Tukia ovat muun muassa asumistuki,
työttömille työmarkkinatuki sekä opiskelijoille Kelan opintotuki ja pankin opintolaina. Tietyin ehdoin on myös mahdollista
saada toimeentulotukea. Sotilasavustukseen ovat oikeutettuja ne, joilla on ollut
asunto kolme kuukautta ennen palvelukseen astumista.
▻ Lue lisää opintotuesta ja asumistuesta s. 52
▻ Lue lisää työttömyystuesta ja toimeentulotuesta s. 53
▻ Tutustu budjettilaskuriin s. 48−49 tai osoitteessa:
WWW.NAL.FI > ASUMISEN ABC > OMAN
TALOUDEN HALLINTA > BUDJETTILASKURI
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Muistithan
avaimet?
Huolehdi myös työelämästäsi.
Liity PAMiin, yksityisten palvelualojen ammattilaisten liittoon.

ASUNNON ETSIMINEN
Vuokra-asunto, nuorisoasunto, opiskelijasolu vai
omistusasunto? Erilaisia asumisen tapoja on
yhtä monta kuin asujiakin.

TEE SE itse.

ELÄMÄ.

nuorisosaatio.fi

www.PAM.fi/Liity

Olemme ylpeitä ja onnellisia siitä, että saamme olla
mukana nuoren elämän yhdessä tärkeimmistä käännekohdista. Nuorisosäätiö auttaa itsenäisen asumisen ja
aikuisuuden alkutaipaleella tarjoamalla koteja vuokralle.
Usein sitä ihka ensimmäistä omaa.
Voimmeko olla avuksi?
18
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Mistä oma koti?
Oma ensimmäinen kotisi voi olla esimerkiksi
nuorisoasunto, kaupungin tai kunnan vuokra-asunto
tai opiskelija-asunto. Ensiasunto voi löytyä myös
yksityisiltä asunnonvuokraajilta, jotka tarjoavat
asuntoja varsinkin jo työelämässä mukana oleville
nuorille. Ole aktiivinen asunnon etsimisessä!

NAL-NUORISOASUNNOT
NAL-nuorisoasunnot on tarkoitettu
18–29-vuotiaille, työssäkäyville tai työelämään hakeutuville nuorille. NAL:n
kodit eivät siis ole opiskelija-asuntoja.
NAL-asunnosta saat itsellesi viihtyisän
ja toimivan kodin, kun olet aloittamassa itsenäistä asumista. Asunnot ovat
kohtuuhintaisia, usein yksiöitä tai pieniä
kaksioita, ne sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella ja niissä on yhteistilat,
kuten sauna ja pesutupa.
NAL-nuorisoasuntoa voit hakea netissä täytettävällä asuntohakemuksella.
Muista hankkia tarvittavat liitteet ennen
hakemuksen täyttämistä ja jättämistä. Täytä huolellisesti kaikki hakemuksen kohdat. Hakemus vanhenee kolmen
kuukauden kuluttua, joten se täytyy
muistaa uusia. Kun sopivia asuntoja on
vapautumassa, saat kutsun asukashaastatteluun. Varsinkin isoissa kaupungeissa asuntojonot saattavat välillä
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venyä pitkiks. Siksi asuntoa kannattaa
hakea myös muilta vuokranantajilta. Voit
kysyä lisää suoraan NAL-paikallisyhdistykseltä siitä kaupungista, josta haet
asuntoa. NAL:n keskusliiton toimistolla
ei tehdä vuokrauspäätöksiä tai käsitellä
hakemuksia.
WWW.NAL.FI > HAE KOTIA!
▻ Paikallisyhdistysten yhteystiedot s. 10−11

JÄRJESTÖT JA SÄÄTIÖT
Myös järjestöt ja säätiöt sekä muut
organisaatiot vuokraavat valtion tukemia vuokra-asuntoja:
• WWW.NUORISOSAATIO.FI
• WWW.YSAATIO.FI
• WWW.VVO.FI
• WWW.SATO.FI
• WWW.TA.FI
• WWW.AVARA.FI
• WWW.ILMARINEN.FI
• WWW.KEVA.FI

KAUPUNGIN JA KUNNAN
VUOKRA-ASUNNOT
Kunnat omistavat yli puolet valtion lainoittamista tai korkotuetuista vuokraasunnoista. Asuntojen vuokra määräytyy omakustannusperiaatteen mukaan,
eli vuokralla katetaan pääasiassa vain
talon rakentamisesta aiheutuneet pääomakulut sekä kiinteistön hoitokulut.
Asunnot ovat edullisia ja niissä voi asua
niin pitkään kuin haluaa. Asukkaiden
valinnassa etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, pienituloisimmat ja vähävaraisimmat hakijat.
Kuntien vuokra-asunnoista ja hakemisesta saa tietoa kuntien nettisivuilta, ja
asuntoa haetaan useimmiten sähköisellä
asuntohakemuksella.
OPISKELIJA-ASUNNOT
Opiskelija-asuntoja on kaikilla suurimmilla opiskelupaikkakunnilla. Asuntoa voit hakea, jos opiskelet jossain
peruskoulun jälkeisessä oppilaitoksessa. Lisäksi pariskunnat voivat hakea perheasuntoihin, jos jompikumpi
puolisoista opiskelee. Asunnot vuokrataan yleensä hakujärjestyksessä, joten
opiskelija-asuntoa kannattaa hakea
heti opiskelupaikan varmistuttua. Jotkut
opiskelija-asuntosäätiöt ottavat vastaan
hakemuksia, vaikka opiskelupaikka ei
olisikaan vielä varma. Opiskelija-asunnossa voi asua niin kauan kuin opiskelee.
Opiskelija-asuntoihin ei yleensä ole
erityistä hakuaikaa, vaan niitä voi hakea

ympäri vuoden. Tarkempia paikkakuntakohtaisia hakuohjeita:
WWW.SOA.FI
▻ Katso myös opiskelijan tuet s. 52

VAPAAT MARKKINAT
Vapaiden markkinoiden eli yksityisten
ihmisten vuokralle antamia asuntoja voit
etsiä internetistä ja erilaisista lehdistä.
Kuka tahansa voi hakea vuokra-asuntoa
vapailta markkinoilta. Asuntoja haetaan
nettisivujen kautta täyttämällä asuntohakemus tai ottamalla yhteyttä ilmoituksessa annettuun yhteyshenkilöön.
Hyödyllisiä linkkejä yksityisten ihmisten
vuokralle antamiin vuokra-asuntoihin:
• WWW.VUOKRAOVI.COM
• WWW.ASUNNONVUOKRAUS.COM
• WWW.ASUNTOPALSTA.FI
• WWW.VUOKRATURVA.FI
• WWW.ASUNTOVERKKO.COM
• WWW.ASUNNOT.OIKOTIE.FI
• WWW.DATSHA.COM/VUOKRALLE

Myös seurakuntien kautta kannattaa
kysellä asuntoja.
OMAAN KOTIIN VAMMASTA
HUOLIMATTA
Vammaiselle nuorelle sopivan asunnon
löytyminen saattaa olla hankalampaa.
Osalle riittää esteettömäksi suunniteltu
asunto, jonne ei ole portaita tai portaissa on tukeva luiska, ovet ovat riittävän
leveät ja talosta löytyy hissi.
Asumisen tueksi vammainen nuori voi
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saada avustajan, joka mahdollistaa arjen
sujumista ja itsenäistä elämää. Myös
asunnon muutostöihin voi hakea apua.
Tukea haetaan kunnan vammaispalvelun
kautta.
Vammainen nuori, joka tarvitsee runsaasti apua asumisen tueksi, voi hakea
asumaan Invalidiliiton asumispalvelun Validian vammaispalveluyksikköön.
Yksiköitä löytyy ympäri Suomea, ja ne
tarjoavat jokaiselle asukkaalle räätälöidyn tuen ja avun asumiseen. Asumispalveluista voi kysyä Invalidiliitosta. Myös
ASPA-säätiö tarjoaa vammaisille ihmisille palveluasumista.
WWW.INVALIDILIITTO.FI
WWW.ASPA.FI

KIMPPA-ASUMINEN JA
SOLUASUMINEN
Jos olet valmis jakamaan keittiön ja
kylpyhuoneen muiden kanssa, saat
asunnon yleensä edullisemmin kuin
vuokraamalla kokonaan oman. Kimppa-asumisessa vuokrataan yhdessä
koko asunto, kun taas soluasumisessa
vuokrataan yhtä huonetta kokonaisesta
asunnosta. Asunnon voi vuokrata ystäväporukalla, mutta yhtä hyvin asuinkumppanit voivat olla toisilleen ennalta
tuntemattomia.
Kimppa-asumisessa vuokrasopimuksen tekemiselle kannattaa uhrata hetki
aikaa. Se miten yhteisasuminen järjestetään, vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi siihen, kuka vastaa asunnon
vahingoittumisesta ja kenen vahingoksi
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yhden asukkaan vuokrarästit koituvat.
Sopimuksella on merkitystä myös, kun
lasketaan Kelalta saatavaa opintotuen
asumislisää.
WWW.VUOKRALAISET.FI

ALIVUOKRAAMINEN
Alivuokrasuhteella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, jossa enintään puolet asunnosta luovutetaan toisen käytettäväksi
vastiketta vastaan. Vuokralainen saa
ottaa alivuokralaisen ilman vuokranantajan lupaa, mikäli alivuokrauksesta ei
aiheudu vuokranantajalle huomattavaa
haittaa. Ryhtyessäsi alivuokralaiseksi
pyri varmistamaan, että asunnon vuokraajalla on tähän oikeus.
Alivuokrasuhteessa päävuokralainen
toimii vuokranantajana ja vastaa huoneiston omistajalle alivuokralaisensa
tekemisistä, myös mahdollisista vahingoista.
Alivuokranantajan irtisanomisaika
on kolme kuukautta, jos alivuokrasuhde
on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään
vuoden, muussa tapauksessa yksi kuukausi. Alivuokralaisen irtisanoessa alivuokrasopimuksen irtisanomisaika on 14
päivää. Ilman irtisanomistakin alivuokrasuhde päättyy kuitenkin aina samana ajankohtana kuin alivuokranantajan
vuokraoikeus.
WWW.VUOKRANANTAJAT.FI > VUOKRAUS >
ALIVUOKRAUS

ENSIASUNNON OSTAJA PÄÄSEE
HALVEMMALLA
Olet ensiasunnon ostaja, mikäli olet iältäsi 18–39-vuotias, etkä ole omistanut
aiemmin vähintään 50 prosenttia asunnosta. Ensiasunnon ostajana olet vapaa
varainsiirtoverosta, joka on kiinteistöjen
ja arvopaperien luovutuksesta maksettava vero. Sinulla on myös oikeus asuntolainan korkojen verovähennykseen.
Jos olet ostamassa asuntoa, tarkista
uusin verokäytäntö verottajalta.
Asunnon ostaminen on hyvä sijoitus,
sillä pitkällä tähtäimellä omassa asunnossa asuminen on edullisempaa kuin
vuokra-asuminen. Lisäksi varallisuus
karttuu asuntolainaa lyhennettäessä, ja
myöhemmin myytäessä asunnosta saa
usein myös myyntivoittoa.
Mieti, millainen on asunnon tarpeesi ja
kuinka paljon voisit lyhentää lainaa kuukausittain. Muista: rahaa on jäätävä myös
elämiseen!
Pankki auttaa sinua laskelmien tekemisessä. Ota yhteys pankkiin tai täytä lainahakemus pankkisi verkkopalvelussa. On
hyvä, että sinulla on lainalupaus, ennen
kuin alat tositarkoituksella katsoa asuntoa tai teet ostotarjouksen. Lainalupaus
ei sido sinua mihinkään.

MIKÄ ON ASUNTOLAINA?
Pankit myöntävät asuntolainaa asunnon
ostamista varten. Uuden asuntolainan
laina-aika on nykyisin 20–25 vuotta.
Asuntolainan myöntäjälle maksetaan
korkoa lainan myöntämisestä. Lainojen
kustannukset vaihtelevat pankeittain,
sillä pankki lisää omia palvelumaksujaan eli ns. marginaalia maksettavaan
korkoon. Asuntolainan marginaali on se
osuus lainasta, jolla pankki tekee voittoa. Kannattaa aina vertailla lainojen
korkoja ja kilpailuttaa laina eri pankeissa.
Kuvitteellinen esimerkki lainan korosta: Pankki myöntää sinulle asuntolainan 2,0 % Euribor-korolla ja lisää siihen
oman 0,5 % marginaalinsa. Maksat tässä
tapauksessa 100 000 euron asuntolainasta 2,5 % eli 2 500 euroa korkoa vuodessa. Tästä 2 % eli 2 000 euroa menee
keskuspankille (esim. Suomen keskuspankki) ja 0,5 % eli 500 euroa lainaavalle pankille.

• WWW.OVIKOODI.FI > OPPAAT > ENSIASUNNONOSTAJAN OPAS
• WWW.VERO.FI > HENKILÖASIAKKAAT >
ASUNNON OSTO > ENSIASUNNON OSTO

MIKÄ ON ASP-TILI?
Asuntosäästöpalkkiotili eli ASP-tili on
tarkoitettu 15–39-vuotiaille ensiasunnon ostajille oman asunnon säästämistä
varten. Talletuksia on tehtävä vähintään

• WWW.VERO.FI > HENKILÖASIAKKAAT >
ASUNNON OSTO
• ASUNTOLAINALASKURI.COM
• WWW.ASUNTOLAINA.CO > ASUNTOLAINASANASTO
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kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä. Tilille maksettavien talletusten ja
niille suoritettavien korkojen yhteismäärän on vastattava vähintään kymmentä
prosenttia ostettavan asunnon hinnasta.
Pankki maksaa ASP-tilille koko säästöajan yhden prosentin korkoa. Lisäksi
pankki maksaa 2–4 prosentin suuruisen
lisäkoron, kun tallettaja on saavuttanut
säästötavoitteensa ja tehnyt asuntokaupan. Lisäkorkoa maksetaan tallettamisen aloittamisvuodelta ja tämän
jälkeen enintään viideltä kalenterivuodelta. Valtio maksaa ASP-korkotukilainalle
korkotukea 70 prosenttia 3,8 prosentin
omavastuukoron ylittävältä osalta. Tarkista kulloinkin voimassa oleva korkotukilainan enimmäismäärä.
Jos tallettaja nostaa tilillä olevia
varoja tai hankkii asunnon ennenaikaisesti, ASP-sopimus purkautuu. Mikäli
ASP-sopimus purkautuu, tallettajalla
ei ole oikeutta sopimuksen mukaiseen
lainaan. Kysy ASP-säästämisestä oman
pankkisi pankkineuvojalta.
WWW.YMPARISTO.FI > ASUMINEN > OMISTUSASUMINEN > ASP-SÄÄSTÄMINEN

tään 15 prosenttia asunnon hinnasta.
Tämän jälkeen maksat joka kuukausi
tietyn summan eli käyttövastikkeen. Et
voi ostaa asumisoikeusasuntoa omaksesi, mutta voit asua siinä niin pitkään
kuin haluat.
Asumisoikeusasunnon hakija saa kunnalta varausnumeron, minkä jälkeen hän
ilmoittautuu asunnonhakijaksi haluamalleen asumisoikeustalon omistajalle.
Asukasvalinta perustuu järjestysnumeron
mukaiseen järjestykseen.
Voit saada valtion tukeman asumisoikeusasunnon jos:
• olet täyttänyt 18 vuotta
• sinulla ei ole hakemallasi alueella
omistusasuntoa, joka ominaisuuksiltaan vastaa haettua asumisoikeusasuntoa
• sinulla ei ole varallisuutta hakemaasi
asumisoikeusasuntoa vastaavan asunnon hankkimiseksi.
WWW.INFOPANKKI.FI > ASUMINEN > ASUMISOIKEUSASUNTO

Katso tarkemmat ohjeet asumisoikeusasunnon hakemisesta:
WWW.ASUMISOIKEUS.FI > ASUMISOIKEUS

ASUMISOIKEUSASUNNOT JA
NIIDEN HAKEMINEN
Asumisoikeusasunto on yksi vaihtoehto
asunnon vuokraamiselle ja omistamiselle. Asumisoikeusasuminen tarkoittaa
sitä, että sinulla on oikeus asua tietyssä
asunnossa, kun maksat asunnosta ensin
asumisoikeusmaksun, joka on enin-
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Jotkin kunnat tarjoavat asumisoikeusasuntoja. Tarkista oman kuntasi tilanne.
Myös näistä paikoista voi hakea asuntoa:
• WWW.ASOKODIT.FI
• WWW.TA-ASUMISOIKEUS.FI
• WWW.ASUNTOSAATIO.FI
• WWW.AVAINASUMISOIKEUS.FI

Tarkista välimatkat. Kodin hyvän sijainnin määrittää oma elämänpiirisi. Kaupunkien keskustat ovat houkuttelevia asuinpaikkoja, mutta
poikkeuksetta kalliita eivätkä välttämättä kätevimpiä. Jos yhteydet
esimerkiksi kouluun, töihin ja harrastuksiin ovat kätevät ja viihdyt itse
alueella, on sijainti hyvä.
Asuntonäytössä tekee hyvän vaikutelman, kun on siististi ja
tavallisesti pukeutunut, asiallinen ja ilmaisee kiinnostuksensa selkeästi. Säännölliset tulot ja kunnossa olevat luottotiedot ovat tärkeitä
asioita vuokranantajalle. Ne kannattaa tuoda esiin.
Suosittelijaakin voi käyttää. Vuokranantajat eivät saa pyytää
asunnonetsijältä suosittelijoita, mutta jos niistä kertoo itsenäisesti,
voi asunnon saantia helpottaa. Varsinkin kun on nuori ja tulot ovat
pienet, voi suosittelijasta olla apua. Suosittelija voi olla entinen vuokranantaja tai työnantaja.
Selvitä vuokran suuruuden lisäksi vuokra-aika, mahdollinen
sopimussakko sekä mahdolliset edessä olevat remontit. Putkiremontin
ajalta saa vuokranalennuksen, mutta sen aikana asunnossa asuminen voi olla hankalaa.
Jos kaipaat esteetöntä asumista, on tiedot hissistä ja kulkuväylien
mittasuhteista hyvä tarkistaa etukäteen. Jos asuntoon täytyy tehdä
muutoksia esimerkiksi pyörätuolilla liikkumista varten, selvitä miten
ne käytännössä onnistuvat.
Jos sinulla on lemmikki, varmista, että asunnossa saa pitää esimerkiksi koiraa, kissaa tai muuta eläintä. Asunnon on oltava myös
riittävän suuri sinulle ja lemmikillesi.
Monissa vuokra-asunnoissa ei saa tupakoida sisällä, ja usein parveketupakointiakin on rajoitettu. Jos tupakoit, tee se sallitulla paikalla
ja ole huomaavainen naapureita kohtaan. Valitse tupakkapaikka, joka
ei ole ihan naapurin ikkunan alla ja kerää tumpit.

Fortum Muuttopuhelin 24h
Soita 0200 80 000 (pvm/mpm)
tai fortum.fi

Helpointa
muuttamisessa
on saada
sähkösopimus
uuteen kotiin.
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Kun sopiva asunto on löytynyt, pitää kirjoittaa
vuokrasopimus ja muuttaa tavarat uuteen
kotiin. Niin, ja hoitaa pari muutakin asiaa.

Vastike yleistä vuokratasoa alhaisempi
Taloudellisesti turvallinen
Saat asua kodissasi niin kauan kuin haluat
Ei jälleenmyyntiriskiä
Ei tulorajoja
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VUOKRASOPIMUS
ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS
1. VUOKRANANTAJA

2. VUOKRALAINEN/VUOKRALAISET

Nimi

Nimi

Osoite

Osoite

Puhelin

Puhelin

Pankkiyhteys

Syntymäaika
Vuokralaisen avio- tai avopuolison nimi
Syntymäaika

4

3. VUOKRAUSKOHDE
Osoite

Huoneistotyyppi

Pinta-ala noin m²

Huoneet vuokrataan siinä
kunnossa kuin ne ovat
sopimuksentekohetkellä
Huoneista on laadittu
kuntotarkastuslomake

Huoneiden käytöstä, kunnosta,
kunnossapidosta ja/tai
muutostöistä on sovittu liitteessä

Muut tilat ja niiden käyttötarkoitus

4. VUOKRA-AIKA
Toistaiseksi voimassa oleva
sopimus

Hallintaoikeuden siirtymispäivä

Alkamispäivä

Irtisanomisajan alkamispäivä
AHVL:n mukainen*
Muu, mikä?

Määräaikainen sopimus

Alkamispäivä

Hallintaoikeuden siirtymispäivä

Päättymispäivä

3

1

5. VUOKRA

2

€/kk

€/m²

Eräpäivä
joka kuukauden ………... päivä

Viivästyskorko on
voimassaolevan korkolain mukainen
Muu, mikä?
%
Vuokranmaksukausi

AHVL:n mukainen*

Muut korvaukset

AHVL:n mukainen*
Ennakon määrä

Ennakon maksupäivä

Vuokralainen maksaa vuokraennakkoa

ensimmäisistä vuokrista

6. VAKUUS
Tämän sopimuksen
velvoitteiden täyttämisen
vakuudeksi toimitetaan vakuus
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Vakuus ja sen arvo

Vakuuden antaja
vuokranantaja

Muu, mikä?

Ennakko hyvitetään

vuokralainen

5

viimeisistä vuokrista

Vakuuden toimituspäivä

KESTO
Vuokrasopimus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus
on jatkuva vuokrasopimus, joka päättyy
vasta, kun joko vuokralainen tai vuokranantaja irtisanoo sen. Määräaikaisessa vuokrasopimuksessa vuokra-ajan
päättymispäivä on tiedossa jo vuokrasopimusta tehtäessä. Määräaikaisen sopimuksen saa irtisanoa ennen vuokrasopimukseen kirjattua päättymispäivää vain
vuokranantajan suostumuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Muuten joutuu
korvaamaan vuokranantajalle aiheutuneet kulut tai hankkimaan tilalle toisen
vuokralaisen. Vuokrasopimuksen alkamispäivä eli voimaantulopäivä on usein
sopimuksen allekirjoituspäivä. Siitä lähtien sopimus sitoo molempia osapuolia.
Hallintaoikeuden siirtymispäivä on päivä, jolloin vuokralainen saa avaimet tai
pääsee muuttamaan asuntoon.
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VUOKRAN SUURUUS
Vuokran suuruuteen vaikuttavat alueen
vastaavien asuntojen vuokrat sekä asunnon vuokra-arvoa alentavat ja nostavat
asiat. Vuokra on maksettava 2. arkipäivänä vuokranmaksukauden (yleensä
kalenterikuukausi) alusta, ellei toisin
sovita. Viivästyskoron on hyvä olla korkolain mukainen. Muita kustannuksia
voivat olla esim. vesimaksu, autopaikka
ja nettiyhteys. Vuokran tarkistamisesta,
eli korottamisesta tai alentamisesta, tulee sopia vuokrasopimuksessa. Yleensä
vuokra tarkistetaan vuoden välein. Sitä

voidaan korottaa, jos ylläpitokustannukset nousevat, tai vuokra sidotaan
indeksiin.
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IRTISANOMISAJAT
Määräaikainen vuokrasopimus päättyy sen voimassaoloajan umpeuduttua.
Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen osalta noudatetaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta. Irtisanomisajan alkamispäivä on sen kuukauden
viimeinen päivä, jona irtisanomisilmoitus tehdään. Sopimus on voimassa
vielä irtisanomisajan, ja vuokranmaksu
jatkuu irtisanomisajan loppuun asti. Lain
määräämää vuokralaisen irtisanomisaikaa ei voi sopimuksella pidentää,
eikä vuokranantajan irtisanomisaikaa
lyhentää.
Esimerkki: jos toimitat irtisanomisilmoituksen vuokranantajalle 15.11., yhden kuukauden irtisanomisaika alkaa
marraskuun viimeisestä päivästä, joten
maksat vuokraa vielä koko joulukuulta.
▻ Lue lisää: Poismuutto s. 57
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EHDOT JA OIKEUDET
Vuokranantajan on huolehdittava siitä,
että vuokrattava asunto on kunnossa
ja asunnossa olevat laitteet toimivat.
Ennen muuttamista asunnon kunto on
hyvä tarkastaa yhdessä vuokranantajan kanssa. Tekemällä kuntotarkastus
estetään se, että vuokralainen joutuisi
korvaamaan jonkin edellisen asukkaan
aiheuttaman vahingon.
29

Tavallisesti vuokranantaja huolehtii
normaaliin asumiseen liittyvistä korjaustöistä ja asunnon kunnossapidosta
vuokralaisen ilmoitusten perusteella. Jos
halutaan, että vuokralainen vastaa näistä
asioista, täytyy siitä sopia erikseen.
Vuokralaisella on oikeus purkaa sopimus, jos asunnon käyttämisestä aiheutuu hänelle terveydellistä vaaraa (esim.
homevaurion terveyshaitat) tai jos
vuokranantaja ei huolehdi välttämättömistä korjauksista. Jos osa asunnosta
on käyttökelvoton esim. putkiremontin
takia, vuokralaisella on oikeus vuokranalennukseen.

5

VUOKRAVAKUUS
Vuokravakuus (eli takuuvuokra tai vuokratakuu) on vuokranantajan pyytämä
vakuus, joka maksetaan yleensä ennen
avainten luovuttamista asuntoon. Se
maksetaan siltä varalta, että vuokralainen jättää vuokran maksamatta tai
aiheuttaa asunnolle vahinkoa. Vuokralainen saa summan takaisin vuokrasopimuksen päätyttyä, jos kaikki on
kunnossa. Lain mukaan vuokravakuus
voi olla korkeintaan kolmen kuukauden
vuokraa vastaava summa. Vakuus maksetaan joko vuokranantajan määrittelemälle tilille tai vuokravakuustilille. Muista
säilyttää kuitti suoritetusta maksusta!
MITÄ VUOKRASOPIMUKSESSA
VOIDAAN SOPIA?
Vuokrasopimuksessa voidaan sopia,
saako huoneistossa tupakoida tai pi30
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tää lemmikkieläimiä. Vuokrasopimusta
laadittaessa voidaan myös sopia, että
vuokralainen ottaa vuokrakohteeseen
kotivakuutuksen sekä sitoutuu pitämään
kyseisen vakuutuksen voimassa. Ehto
tulee kirjata omana kohtanaan vuokrasopimukseen. Sopimuksen muuttaminen vaatii aina vuokranantajan kirjallista
lupaa.
VUOKRALAISEN OIKEUDET JA
VELVOLLISUUDET
Vuokralaisella on joitakin laissa määriteltyjä oikeuksia. Vuokranantajan on
huolehdittava muun muassa lämmityksestä, jääkaapin ja lieden toimivuudesta
ja siitä, että asunto on hyvässä kunnossa.
Vuokranantaja ei voi irtisanoa vuokrasopimusta ilman hyvää syytä, ja irtisanomisessa pitää aina noudattaa irtisanomisaikoja.
Vuokralaisen velvollisuuksiin kuuluu 1) maksaa vuokra ajallaan, 2) hoitaa
huoneistoa hyvin ja korvata asunnolle
aiheuttamansa vahinko, 3) ottaa huomioon naapurit ja noudattaa talon sääntöjä, 4) ilmoittaa vuokranantajalle asunnossa huomaamistaan vioista.
• WWW.OMATALOYHTIO.FI > VUOKRALAINEN
• WWW.KULUTTAJALIITTO.FI > MATERIAALIPANKKI > ASUMINEN

TYÖSITOUTUMINEN
Joissakin tapauksissa vuokralainen voi
sitoutua tekemään asunnossa kunnossapitotöitä vuokranalennusta vastaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi talonmie-

henä toimiminen, lumityöt tai remontti.
Vuokrasopimukseen on aina hyvä kirjata
työsuoritus ja sitä koskevat ehdot. Kohtuuttomiin tai epäasiallisiin ehdotuksiin sinun ei tarvitse suostua missään
olosuhteissa. Samalla on syytä harkita,
osaatko tehdä remontin itse vai onko se
syytä antaa ammattilaisten hoidettavaksi. Kaikki sähkötyöt ja kosteiden tilojen remontit on aina teetettävä ammattilaisella ja niihin on oltava taloyhtiön lupa.
JÄLLEENVUOKRAUS JA
ALIVUOKRAUS
Jälleenvuokraus tarkoittaa, että vuokralainen vuokraa koko asunnon edelleen
jollekulle toiselle. Asunnon saa jälleenvuokrata vain vuokranantajan luvalla.
Tällöin on voimassa vuokranantajan ja
alkuperäisen vuokralaisen välinen sopimus sekä alkuperäisen vuokralaisen ja
uuden vuokralaisen välinen sopimus.
Alivuokrauksessa vuokralainen vuokraa vain osan asunnostaan jollekulle toiselle. Alivuokralainen vastaa käyttämästään asunnonosasta ja sen vuokrasta
päävuokralaiselle, joka vastaa kokonaisvuokrasta vuokranantajalle.

vä ja mistä vuokrista ennakko peritään).
Jos maksat vuokraennakkoa, sovi, miten
ennakkoon maksetut vuokrat huomioidaan asumisajan vuokranmaksussa.
NEUVOA VUOKRA-ASIOIHIN
Vuokralaisen ja vuokranantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät kysymykset ovat asumisen arkea. Niihin voit
kysyä neuvoa vuokralaisjärjestöiltä tai
valtion oikeusaputoimistoista.
Vuokralaiset ry on valtakunnallinen
vuokralaisten edunvalvontajärjestö,
jonne voit olla yhteyksissä vuokraamista
koskevissa asioissa.
WWW.VUOKRALAISET.FI

Neuvonta puh. 0600 915 15 (1,92 €/min
+ pvm) ma klo 9–14 ja ti–pe klo 9.30–
13. Jäsenasiat (09) 477 0360
• WWW.FINLEX.FI > LAKI ASUINHUONEISTON
VUOKRAUKSESTA
• WWW.KULUTTAJALIITTO.FI >TIETOPANKKI >
ASUMINEN

VUOKRAENNAKKO
Vuokrasopimusta tehtäessä voidaan
erityisestä syystä sopia, että vuokralainen maksaa vuokran ennakkoon. Lain
mukaan vuokraennakko voi olla enintään
kolmen kuukauden vuokraa vastaava
summa. Vuokraennakko tulee merkitä
vuokrasopimukseen (summa, maksupäi31

MUUTTOPÄIVÄN VINKIT
Tavarat siirtyvät uuteen kotiin melko vaivattomasti, kun vähän organisoi etukäteen.

Uusi koti on helpointa siivota tyhjänä,
ennen kuin tavarat kannetaan sisään.
Älä unohda siivota jälkiäsi vanhasta
asunnosta – sekin on kätevintä tehdä
tyhjänä!
Mistä tarpeeksi tilava auto? Netistä löytyy yrityksiä,
jotka vuokraavat pakettiautoja lyhyiksi ajoiksi.
Pienemmässä muutossa peräkärry tai henkilöautokin riittää. Mitä järkevämmin pakkaat, sitä enemmän mahtuu kerralla.

Muuttolaatikoita voit vuokrata muuttofirmoista, ostaa rautakaupoista tai
kysellä ilmaiseksi päivittäistavaraliikkeistä. Vaatteet kulkevat kätevimmin
jätesäkissä. Käytä myös laukut ja kassit
hyödyksi tavarankuljetuksessa.

Muuttaminen sujuu porukalla mukavammin. Pyydä
apuun kavereita tai sukulaisia ja palkitse muuttoporukka päivän päätteeksi vaikka pizzalla.
32
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Aloita pakkaaminen hyvissä ajoin, älä vasta
sitten kun muuttoapu saapuu paikalle.

Näyttääkö kodissa vielä vähän autiolta? Huonekaluja
löytyy halvalla esimerkiksi kierrätyskeskuksista, kirpputoreilta tai verkosta, kuten huuto.netistä tai tori.fi:stä. Myös
lähipiiriltä kannattaa kysellä ylimääräisiä huonekaluja ja
astioita ennen suuntaamista ostoksille.
33

Tee muuttoilmoitus. Muuttoilmoituksella siirrät yhteystietosi virallisesti
uuteen osoitteeseen. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään viikon kuluttua
muutosta. Voit tehdä ilmoituksen sekä postille että maistraatille osoitteessa www.posti.fi/muuttoilmoitus. Ilmoita myös töihin, opiskelu- ja
harrastuspaikkoihin sekä pankkiin ja lehtien tilaajapalveluihin osoitteenmuutoksestasi.
Ilmoita muutostasi talon huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle. Kun
ilmoitat muutostasi, sinut lisätään talonkirjoihin, saat nimesi rapputauluihin ja oveen. Huoltoyhtiöllä on lupa päästää sinut sisään, jos avain
unohtuu. Yhteystiedot ovat porraskäytävän ilmoitustaululla.
Kuntotarkastus. Käy muuton yhteydessä vuokranantajasi kanssa läpi
mahdolliset asunnossa olevat viat tai puutteet. Näin sinua ei voida
myöhemmin syyttää edellisen asukkaan jäljistä.
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Asukkaan vastuulla on paljon kodin
kunnossapitoon ja turvallisuuteen liittyviä
asioita. Joissakin tilanteissa pitää kääntyä
huoltoyhtiön tai vuokranantajan puoleen.

Hanki kotivakuutus. Kotivakuutus on pieni satsaus: ilman sitä kaikki
kodin materiaalivahingot menevät asukkaan omasta pussista. Vakuutuksen voi tilata vakuutusyhtiöstä.
Solmi sähkösopimus. Hanki sähkösopimus heti kun tiedät muuttopäivän, jotta sähköt on muuttaessa varmasti kytketty. Sopimuksen voi
solmia hyvissä ajoin, mutta aloittaa vasta muuttopäivänä.
Nettiyhteydet kuntoon. Uudemmissa asunnoissa laajakaistayhteys
kuuluu vuokraan, mutta yleensä se täytyy hankkia itse. Nettiyhteyden
voi hankkia samoilta operaattoreilta kuin kännykkäliittymät. Muista
vertailla hintoja.
Tarkista palovaroitin. Palovaroitin on pakollinen kodin varuste. Vaikka
itse olisitkin tarkka, vahinko voi tapahtua naapurissa. Tarkasta paristot
säännöllisesti.
Vesi virtaamaan. Yleensä vesimaksu sisältyy vuokraan tai omistusasunnon hoitovastikkeeseen, mutta tarkista asia omasta sopimuksestasi.
Useimmiten vesimaksu veloitetaan jokaiselta asukkaalta erikseen.
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Kivasti kotioloissa
Omasta kodista pitää huolehtia. Vakuutus on
hyvä olla, sillä kaikkia vahinkoja ei voi ennakoida.
Omalla huolellisuudella voit vaikuttaa jo paljon.
Muista myös yhteisten tilojen viihtyvyys.

ASUNNON KORJAAMINEN JA
KUNNOSSAPITO
Vuokralaisena et ole vastuussa koko asuintaloa koskevasta talon huollosta tai kunnossapidosta. Sinun täytyy kuitenkin huolehtia siitä, että asunto, jossa asut, säilyy
hyvässä kunnossa. Jos huoneistossa on jokin tarkempaa hoitoa tai huoltoa vaativa
laite tai kaluste, pyydä siitä hoito-ohjeet.
Kysy myös, missä kodinkoneiden käyttöohjeet ovat ja tutustu niihin.
Vuokralaisena sinun on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Olet vastuussa, jos
huoneisto vahingoittuu huolimattomuutesi
vuoksi. Huolimattomuus voi ilmetä myös
vuokralaiselle kuuluvien toimenpiteiden
laiminlyömisenä. Huoneisto varusteineen
on pidettävä siistinä, ja esim. lattiakaivot ja ilmanvaihtoventtiilit tulee puhdistaa
säännöllisesti. Laitteiden käyttöohjeita
tulee noudattaa. Vuokralaisena et vastaa
huoneiston ja sen varusteiden tavanomaisesta kulumisesta. Sopimusvapauden nojalla voit kuitenkin sopia vuokranantajasi kanssa, että ostat esim. jonkin
36
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uuden kodinkoneen. Vuokrantajan on
syytä tällöin hyvittää kyseinen summa
vuokrastasi.
WWW.VUOKRATAANASUNTO.FI > VUOKRALAISEN SIVUSTO > VAHINGOT JA REMONTIT

MITÄ VAHINGON SATTUESSA
Asumisen aikana voi sattua vahinkoja,
ja asunnossa voi ilmetä vikoja. Tärkeintä on ilmoittaa vioista ja vahingoista
heti isännöitsijälle. Jos vuokralaisena
laiminlyöt ilmoituksen, saatat joutua
korvaamaan myös aiheutuneen lisävahingon. On tärkeää, että sinulla on kotivakuutus, ja se on aina voimassa. Oma
kotivakuutus on suhteellisen edullinen
tapa turvata erilaisista vahingoista aiheutuvat kustannukset. Vakuutusyhtiöt
tarjoavat erihintaisia kotivakuutuksia –
tutki ja vertaile hintoja!
• WWW.KOTIVAKUUTUS.FI
• WWW.FINE.FI

TURVALLISUUS
Muuttaessasi uuteen asuntoon tarkista
asunnon palovaroittimen toimivuus ja
tutustu myös talon pelastussuunnitelmaan. Palovaroitin on pakollinen, ja huoneiston haltija on velvollinen hankkimaan
ja kiinnittämään sen asianmukaisesti.
Palovaroitin on syytä testata kerran kuukaudessa, ja sen paristo on hyvä vaihtaa
kerran vuodessa.
Turvalukko, varmuusketju ja ovisilmä
lisäävät kodin turvallisuutta, mutta
niiden asentaminen edellyttää vuokranantajan lupaa. Asennukset on jätettävä
vuokrasuhteen päättyessä paikoilleen.
Asunnon siivous sekä kodinlaitteiden oikea käyttö ja huolto ovat turvallisuuden perusedellytyksiä. Älä koskaan
käytä laitteita muuhun, kuin mihin ne on
tarkoitettu. Älä myöskään käytä vioittuneita kodinkoneita, sillä niissä on aina
tulipaloriski. Asunnon varustukseen
kuuluvan kodinkoneen rikkoutuessa
vuokranantajalla on velvollisuus uusia
rikkoutunut laite tai sen osa. Hätänumero 112 auttaa kaikissa kiireellisissä avuntarpeissa ja hätätilanteissa.
AVAIMET
Vuokranantajan tulee huolehtia vuokrahuoneiston turvallisuudesta avainten
ja lukitusten osalta. Avaimet on syytä
antaa vuokralaiselle kuittausta vastaan.
Älä laita avainnippuun asunnon osoitetta
tai numeroa.
Vuokranantajalla on yleensä hallussaan huoneistoon yhdet avaimet. Vuokranantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta

ilman erityistä syytä päästä vuokrattuun
huoneistoon. Vuokranantaja on kuitenkin päästettävä huoneistoon, jos se on
tarpeen huoneiston kunnon ja hoidon
valvonnan vuoksi. Huoneistossa käynti
pyritään sopimaan vuokralaisen kannalta sopivaan aikaan. Hätätilanteessa
isännöitsijän tai huollon on päästävä
asuntoon yleisavaimella, vaikka asukas
ei olisi kotona.
HUOLTO
Huoltoyhtiön tehtävänä on huolehtia talon
ja pihapiirin siisteydestä sekä turvallisuudesta taloyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Huoltoyhtiön tehtävänä
ovat huoltokorjaukset, joihin kuuluvat
esimerkiksi termostaattisäädöt, vuotavat hanat, nimikylttien vaihto ja yleisten
tilojen kunnossapito. Huollon tehtäviin
kuuluvat myös hätätyöt sekä ovenavaukset. Huoltoyhtiöillä on yleensä
ympärivuorokautinen päivystys, joten
voit vian tai vahingon sattuessa soittaa
hätätapauksessa myös keskellä yötä.
Yhteystiedot ovat talosi ilmoitustaululla
tai ulko-oveen tai tuulikaappiin kiinnitetyssä lapussa.
ISÄNNÖINTI
Isännöinnillä on keskeinen merkitys
asumisympäristömme ylläpidossa. Kiinteistöt vaativat jatkuvaa huolenpitoa
pysyäkseen kunnossa ja säilyttääkseen
arvonsa koko elinkaarensa ajan. Ammattitaitoisen isännöinnin avulla vaikutetaan
asumisviihtyvyyteen ja turvalliseen elin37
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ympäristöön. Isännöitsijä on asunto-osake- tai kiinteistöyhtiön toimintojen johtaja
ja vastaa talouteen ja hallintoon liittyvistä
asioista. Hänen vastuullaan ovat muun
muassa huolto-, siivous- ja jätehuoltosopimukset sekä asukasyhteistyöasiat. Isännöitsijä voi myös auttaa kiperissä naapurisopuun liittyvissä tilanteissa.
Isännöitsijän avuksi voidaan myös nimetä
tekninen isännöitsijä. Hänellä on rakennusalan koulutus, ja hän huolehtii korjaustoiminnan organisoinnista.
WWW.ISANNOINTILIITTO.FI

KOSTEUS
Asunnon liiallinen kosteus voi aiheuttaa
terveydellisiä haittoja asukkaille ja asunnon rakenteille. Liiallisen kosteuden voi
huomata tunkkaisesta hajusta ja pintamateriaalissa olevista jäljistä. Liiallinen
kosteus saattaa myös aiheuttaa pintamateriaalien irtoamista tai lohkeilua.
Ilmoita havainnoistasi aina välittömästi
isännöitsijälle.
Myös asunnon liian kuiva ilma on ongelma. Kuiva sisäilma vaikuttaa erityisesti hengityselimiin. Tilapäiskeinona
huoneilman kostuttamiseen voi käyttää
ilmankostuttimia, märän pyykin kuivaamista sisätiloissa tai kylpyhuoneen oven
pitämistä suihkun jälkeen auki. Pitkäaikaisesti näin ei ole suositeltavaa jatkaa,
jotta asunnon rakenteet eivät ala kärsiä.

ILMANVAIHTO
Koneellinen ilmanvaihto on pidettävä toiminnassa jatkuvasti asuntoon kertyvien
epäpuhtauksien ja kosteuden poistamiseksi. Vaadi, että asuntosi ilmanvaihto on
kunnossa ja oikein säädetty. Laittamalla
paperiarkin poistoventtiilin eteen voit tarkistaa, että ilmaa virtaa poistoilmahormiin.
Huoneilman laadun huomaa parhaiten
tultaessa ulkoa asuntoon. Hajun syy on
aina syytä selvittää ja ryhtyä toimenpiteisiin haitan poistamiseksi. Sinun on
myös huolehdittava poistoventtiilin puhdistamisesta vähintään kerran vuodessa,
ja keittiön poistoilmaventtiili tulisi puhdistaa useamminkin.
TUHOLAISET
Joskus asunnoissa tai taloyhtiön tiloissa
voi esiintyä asumista haittaavia tuholaisia ja hyönteisiä. Tuholaiset voivat
aiheuttaa terveysongelmia, vaurioittaa
asunnon tekstiilejä tai jopa taloyhtiön
rakenteita. Joskus tuholaisten hävittäminen edellyttää jopa koko rakennuksen myrkyttämistä. Tuholaiset kannattaa siis ottaa vakavasti. Jos havaitset
niitä, ota ensisijaisesti yhteyttä huoltoyhtiöön. Voit myös kysyä neuvoja
tuholaisten torjunnasta oman kuntasi
terveystarkastajalta. Voit ennaltaehkäistä tuholaisia säännöllisellä siivouksella, pitämällä huolta perushygieniasta
ja viemällä jätteet pois asunnosta.
• SISATILOJENTUHOLAISET.FI
• WWW.SIIVOUS.INFO > TUHOLAISTORJUNTA
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JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Taloyhtiöillä on yleensä olemassa järjestyssäännöt, joissa on yhteisiä asumisviihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyviä
määräyksiä. Järjestyssäännöt koskevat
kaikkia asukkaita ja niitä on noudatettava.
Ne löytyvät yleensä yhteiseltä ilmoitustaululta tai ne on jaettu asuntoosi.
Järjestysäännöissä on yleensä määrätty
hiljaisuusaika eli yörauha (tyypillisesti
klo 22–07), jonka aikana sinun on vältettävä esimerkiksi musiikin kovaäänistä
kuuntelua tai muuta meluamista. Muut
määräykset koskevat muun muassa
yhteisten tilojen ja piha-alueiden käyttöä, roskista ja jätteistä huolehtimista
sekä lemmikkien pitämistä. Talon asukkaana vastaat myös siitä, että kaverisi
noudattavat näitä sääntöjä. Sääntöjen
toistuva rikkominen voi johtaa vuokrasopimuksen irtisanomiseen. Isännöitsijältä saat lisää tietoa oman taloyhtiösi
järjestyssäännöistä.
VAROITUKSET JA HÄÄTÖ
Varoituksen voi saada 1) häiritsevästä
elämästä, 2) asunnon huonosta hoidosta,
3) asunnon käyttämisestä muuhun kuin
vuokrasopimuksessa sovittuun tarkoitukseen tai 4) järjestys- ja terveysmääräysten
rikkomisesta. Yleensä vuokrasopimuksen
purkaminen edellyttää vuokranantajalta
kirjallisen varoituksen antamista vuokralaiselle. Varoitus on annettava tiedoksi
todistettavasti. Jos vuokralainen oikaisee
käytöksensä, vuokranantajalla ei ole
oikeutta purkaa vuokrasopimusta.

Vuokrasopimus voidaan kuitenkin purkaa
ilman varoitusta, jos vuokranmaksu on laiminlyöty vähintään kahdelta kuukaudelta tai erittäin moitittavasta käytöksestä.
Vuokrasopimuksen purkaminen päättää
sopimuksen välittömästi ilman irtisanomisaikaa.
Häätö on asunnon tyhjennys, jos
vuokralainen ei ole tuomioistuimen määräämään päivään mennessä muuttanut
asunnosta. Vuokranantaja hakee häätöpäätöksen tuomioistuimelta. Tarvittaessa
ulosottovirasto suorittaa häädön.
WWW.OIKEUS.FI > ULOSOTTO > HÄÄTÖ

VUOKRALAISEN
VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET
JA ASUKASDEMOKRATIA
Lain mukaan kaikissa valtion tukemissa vuokra-asunnoissa asukkailla on oikeus osallistua taloa koskevaan päätöksentekoon. Asukaskokous on vuosittain
järjestettävä kokous, johon kaikki asukkaat kutsutaan. Asukaskokous valitsee
jäsenet asukastoimikuntaan, joka antaa
lausuntoja muun muassa talousarviosta, vuokran suuruudesta ja korjauksista. Asukastoimikunnalla on myös oikeus
päättää talon järjestyssäännöistä, mutta
lainsäädäntöä ei sillä voida ohittaa. Lisäksi asukastoimikunta järjestää talkoita ja
muuta asukastoimintaa. Myös asuntoja
vuokraavan yhtiön hallituksessa on oltava
asukasedustajia.
Toinen tapa vaikuttaa asukkaana on
mennä mukaan asukasyhdistykseen tai
perustaa itse sellainen. Siinä missä asu-
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kastoimikunta vaikuttaa talon asioihin,
asukasyhdistys vaikuttaa asuinalueeseen. Asukasyhdistys valvoo asukkaiden
etuja asunto-, liikenne-, ympäristö- ja
aluekysymyksissä.
NAL-TALOJEN ASUKASDEMOKRATIA
NAL:n taloissa asumisohjaaja auttaa ja
kannustaa asukkaita yhteiseen toimintaan ja vaikuttamiseen. Asumisohjaaja
päivystää talolla ja vastaa asukkaiden
kysymyksiin. Hänen kauttaan voi myös
välittää talojen omistajalle tietoa talon
tilanteesta ja toiveita asumisviihtyvyyden

parantamiseksi. Monessa talossa on asukkaiden aloitteesta tehty kuntosali väestönsuojaan tai saatu grillipaikka pihalle.
NAL-taloissa asukaskokous järjestetään
vuosittain. Sen lisäksi asukastoimikunnassa
pääsee vaikuttamaan talon asioihin, kuten
siihen miten saunavuoroja jaetaan ja pesutupaa käytetään. Jos todella haluat
päästä vaikuttamaan yhtiön asioihin,
kannattaa lähteä yhtiön hallituksen
asukasedustajaksi. Asukasedustajat osallistuvat hallituksen kokouksissa
muun muassa talousarvion määrittämiseen, korjaussuunnitelmien tekemiseen
ja uudisrakentamisesta päättämiseen.

KYSY NEUVOA NAL-TALON ASUMISOHJAAJALTA
NAL:n taloissa asumisohjaaja auttaa asumiseen liittyvissä kysymyksissä.
Häneltä voi kysyä neuvoja pesutuvan käyttöön, viranomaisasiointiin, omien
raha-asioiden hoitamiseen tai vaikkapa talkoiden järjestämiseen. Asumisohjaaja kannustaa asukkaita yhteiseen toimintaan ja vaikuttamiseen.
Asumisohjaajat tarjoavat tarvittaessa myös tukea ja ohjausta itsenäisen asumisen alkuun. Asumisohjauksessa voidaan keskittyä nuoren taloudenhallintaan tai kodista huolehtimiseen. Jos asukkaalle tulee vuokrarästejä, niihin puututaan ennen kuin velkaa ehtii kertyä.
Asumisohjaaja on tavattavissa talon kerhohuoneella toimivassa avoimessa olohuoneessa tiettyyn aikaan. Avoimessa olohuoneessa voi lueskella lehtiä, nauttia kupin kahvia ja tutustua naapureihin.
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OMA KOTI ON OIKEASTI OMA
Vuokrasopimuksella vuokranantaja siirtää
huoneiston vuokralaisen yksinomaiseen
hallintaan. Siitä seuraa, että vuokra-aikana huoneisto on vuokralaisen yksityistä
aluetta, jota koskee perustuslain 10 §:n
mukainen kotirauhan suoja. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että pääsääntöisesti huoneistoon saa tulla vain
vuokralaisen luvalla ja sieltä on vuokralaisen kehotuksesta viipymättä poistuttava. Kotirauhan suoja turvaa myös
vuokralaisen oikeutta asumisrauhaan.
Kiellettyä on kotirauhan rikkominen
metelöimällä, soittamalla puheluita tai
muulla vastaavalla tavalla.
Kotirauhan rikkominen on rikoslaissa
säädetty rangaistavaksi. Kotirauhan suoja
rajoittaa merkittävästi myös vuokranantajan oikeutta päästä huoneistoon sen
ollessa vuokrattuna. Poikkeustilanteet,
joissa vuokranantajalla on oikeus tulla
huoneistoon ilman vuokralaisen lupaa
tai jopa vastoin tämän kieltoa, liittyvät
huoneiston kunnon ja hoidon valvon-

taan ja huoneistossa suoritettaviin korjaustoimenpiteisiin. Vuokranantajan on
näissäkin tilanteissa pyrittävä sopimaan
huoneistossa käymisestä vuokralaisen
kanssa. Tässä sanottu koskee myös
tahoja, jotka vuokranantaja on valtuuttanut puolestaan valvomaan huoneiston
kuntoa ja hoitoa tai tekemään huoneistossa korjaustöitä.
Vuokralaisena sinä vastaat huoneistoon tai talon yhteisiin tiloihin päästämiesi henkilöiden toiminnasta kuin
omastasi. Vieraiden aiheuttamat häiriöt
tai vahingot huoneistossa tai talon yhteisissä tiloissa voivat johtaa varoituksen
antamiseen vuokralaiselle, vuokrasopimuksen purkamiseen ja vuokralaisen
vahingonkorvausvastuuseen. Sinun
täytyy tarvittaessa puuttua vieraittesi
käyttäytymiseen vaikkapa pitämissäsi
juhlissa ja tarvittaessa kehottaa häiriötä
tai vaaraa aihettavaa vierasta poistumaan.
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KUKAAN EI JÄÄ YKSIN, KAIKKI TARVITSEVAT APUA
Omaan kotiin muutto voi kuulostaa houkuttelevalta ja jännittävältä. Yksinoloa voi
kaivata, jos haluaa hengähtää ja selkeyttää omia ajatuksiaan. On kuitenkin hyvä
muistaa ja varautua siihen, että itsenäistymisessä on myös nurja puolensa.
Joskus tyhjät seinät ja lapsuudenkodista
tutun melskeen puuttuminen voi tehdä
olon turvattomaksi ja yksinäiseksi. Kotiikäväkin voi yllättää.
On hyvä tiedostaa, että jokainen meistä
kokee yksinäisyyden tuntemuksia, ennen
kuin tottuu itsenäiseen elämään. Liiallinen
yksinolo ja sen aiheuttama yksinäisyyden
tunne voi kuitenkin olla haitallista. Se voi
aiheuttaa eristäytymistä, voimattomuutta, epätoivoa, itsetunnon huonontumista,
sosiaalisia vaikeuksia tai fyysisen terveyden heikkenemistä.
Turvaverkko on tärkeässä roolissa
yksinäisyyden torjumisessa. Turvaverkko
koostuu ihmisistä, joilta voit saada apua
hädän hetkellä. Oma perhe, sukulaiset,
naapurit, viranomaiset, ystävät ja tutut
voivat olla osa turvaverkkoa. Kaikille on
tärkeää, että omassa turvaverkossa olisi
ainakin yksi turvallinen ihminen. On hyvä
käydä esittäytymässä naapureille, jotta voi
pyytää apua hädän hetkellä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa pyytää apua, sen helpommalla yleensä pääsee. Koskaan ei ole
liian myöhäistä torjua yksinäisyyttä.
Oma aktiivisuus on pääroolissa. On
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hyvä päästä liikkeelle ja tavata uusia
ihmisiä. Seuraava askel on päästä vuorovaikutukseen uusien ihmisten kanssa.
Toiminnalliset ryhmät (esim. liikuntaryhmät) tai keskusteluryhmät voivat olla
hyvä vaihtoehto alussa. Kannattaa käyttää omia vahvuuksiaan hyödyksi. Kokeile kysyä tapaamaltasi uudelta ihmiseltä:
”Lähtisitkö kanssani kahville, elokuviin
tai retkelle?”

APUA KRIISITILANTEISIIN

AL-ANON
(09) 750 200
Apua alkoholiongelmaisen läheiselle,
joka päivä klo 9–21.
EVL-SEURAKUNTIEN PALVELEVA
PUHELIN
Elämän ongelmatilanteissa:
suomeksi 010 190 071, su–to klo
18–01, pe ja la klo 18–03
ruotsiksi 010 190 072, joka ilta klo
20–24.
KRIISIPUHELIN
010 195 202
Suomen mielenterveysseura tarjoaa
keskusteluapua kriisitilanteissa:
ma–pe 9–07, la–su ja juhlapyhät
15–07.
TUKINET
Kriisikeskus netissä, tarjolla henkilökohtaista keskusteluapua ja keskusteluryhmiä.

NUORTEN KRIISIPISTE
045 341 058 3
Helsinki Mission päivystyspuhelin
ma-to klo 9-11. Chat-päivystys
perjantaisin klo 9-11.
WWW.HELSINKIMISSIO.FI/NUORTEN-KRIISIPISTE

ENSI- JA TURVAKODIT
Paikkakuntakohtaiset yhteystiedot:
WWW.ENSIJATURVAKOTIENLIITTO.FI >
JÄSENYHDISTYKSET

NUORTEN TURVATALOT
Nuorten turvataloja on Helsingissä,
Espoossa, Vantaalla, Turussa ja
Tampereella. Katso yhteystiedot:
WWW.PUNAINENRISTI.FI > HAE TUKEA JA
APUA > NUORTEN TURVATALOSTA >
TURVATALOJEN YHTEYSTIEDOT

WWW.TUKINET.NET
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MITÄ PITÄÄ SIIVOTA MILLOINKIN?
PÄIVITTÄIN TAI LÄHES
JOKA PÄIVÄ
• tuuleta
• tiskaa ja siisti keittiö
• vie roskat
• järjestä tavarat ja vaatteet paikoilleen.

KERRAN VIIKOSSA
• pese pyykkiä
• pese vessanpönttö ja lavuaari
• imuroi
• pyyhi näkyvät pölyt ja tahrat
• heitä pilaantuneet ruoat pois
jääkaapista
• kastele kukat.

KERRAN TAI PARI KERTAA
KUUKAUDESSA
• vaihda lakanat ja tuuleta vuodevaatteet
• vie turhat lehdet ja mainokset paperinkeräykseen, lasi ja metalli kierrätykseen
ja tyhjät pullot kauppaan
• puhdista lattiat kostealla rätillä
• puhdista jääkaappi
• pyyhi pölyt lampuista, ovien ja hyllyjen
päältä sekä tauluista.

SILLOIN TÄLLÖIN
• järjestä kaapit
• tuuleta pakkasella tyynyt, peitot
ja patjat
• pese lattiakaivo, tuuletusventtiilit
ja lämpöpatterit
• puhdista lattiat huolellisesti, pyyhi
myös lattialistat
• sulata pakastin
• putsaa liesituuletin, uuni ja pesukoneet
• tuuleta matot, verhot ja sisustustyynyt
• pese ikkunat.

LAJITTELE OIKEIN
BIOJÄTE

KARTONKI JA PAHVI

• hedelmien, vihannesten, juuresten
ja kananmunien kuoret
• ruoantähteet
• kuivuneet ja pilaantuneet elintarvikkeet
• kahvin tai teen porot suodatinpapereineen
• käytetyt talouspaperit.

• aaltopahvipakkaukset ja pahvilaatikot
• lahjapaperit
• maito- ja mehutölkit jne. (myös alumiinivuoratut)
• kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset
• sokeri-, jauho-, ym. paperipussit
• pizzalaatikot
• munakennot
• muut kartonkiset kertakäyttöastiat.

EI
• tupakantumpit
• imurin pölypussit
• muovikassit
• vaipat
• maito- ja mehutölkit.

EI
• likaiset ja huuhtelemattomat
pakkaukset
• muovi ja styroksi.

PAPERI

SEKAJÄTE

• sanoma- ja aikakausilehdet
• mainosposti
• uusiopaperit
• kirjekuoret (myös ikkunalliset)
• paperi
• pehmeäkantiset kirjat.

• lajittelematon jäte
• kertakäyttövaipat ja terveyssiteet
• posliini
• nahka ja kumi
• pölynimuripussit
• hehku- ja halogeenilamput sekä
sulakkeet
• PVC-muoviset tuotteet
• tuhka ja tupakantumpit
• alumiinipinnoitetut muovit, kuten
kahvipaketit ja sipsipussit.

EI
• märkä ja likainen paperi
• pehmopaperi
• alumiinipaperi
• aaltopahvi
• ruskeat paperikassit
• kartonkitölkit ym. pakkaukset
• muovi ja styroksi.

EI
• ongelmajäte
• sähkö- ja elektroniikkaromu.

Etkö tiedä mihin jäte kuuluu? Katso apua HSY:n sivuilta:
WWW.HSY.FI > ASUKKAALLE > LAJIT TELU JA KIERRÄT YS > LAJIT TELUOHJEET
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ETSITKÖ UUTTA

KOTIA?

Poas.ﬁ
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Tampereella asuntoja opiskelijoille ja
työssäkäyville nuorille!

Omillaan asuessa rahan pitää riittää paitsi
vuokraan myös muihin laskuihin, ruokaan ja
vapaa-ajan menoihin. Säännölliset
tulot turvaavat talouden.

Itsenäistymistäsi tukemassa!

KESKUSTANUORET
Liity mukaan osoitteessa:
www.keskustanuoret.fi
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Budjettilaskuri
Budjettilaskurin avulla voit laskea helposti
yhteen tulosi ja menosi.
Budjettilaskuri on kätevä apulainen oman
talouden suunnittelussa ja seurannassa.
Merkkaamalla tulot ja menot laskuriin on
helppo pysyä kartalla omasta taloustilanteesta. Laskuri auttaa myös arvioimaan,
onko taloudellinen tilanne vielä otollinen omilleen muuttamiseen. Voit täyttää
tietoja seuraavan sivun laskuriin ja laskea summat yhteen vaikkapa kännykän

laskimella tai käydä kokeilemassa NAL:n
nettisivuilla laskuria, joka laskee summat automaattisesti.
Sivuilla on myös esimerkkejä mm. siitä,
paljonko ruokaan menee rahaa kuussa
sekä lisätietoa eri osioiden täyttämisestä.
WWW.NAL.FI > ASUMISEN ABC > OMAN
TALOUDEN HALLINTA > BUDJETTILASKURI

TULOT
Palkkatulot (netto)							€/kk
Tuet (esim. opintotuki, asumistuki)						€/kk
Muut tulot (esim. vanhemmilta saatu raha)					
€/kk
MENOT
Asumismenot							
Vuokra									€/kk
Vesi									€/kk
Sähkö									€/kk
Lämmitys								€/kk
Kotivakuutus								€/kk
Päivittäiset menot
Ruoka									€/kk
Hygieniatuotteet								€/kk
Päivittäinen matkustaminen (esim. bussikortti)				
€/kk
Tupakat									€/kk
Auto/moottoripyörä							€/kk
Bensat									€/kk
Auton/moottoripyörän käyttökustannukset					€/kk
Muut menot
Terveydenhoito ja lääkkeet						€/kk
Vaatteet, kengät, ym.							€/kk
Matkustaminen								€/kk
Puhelinlasku								€/kk
Nettiyhteys								€/kk
Vakuutukset (esim. matkavakuutus)					€/kk
Lainanlyhennykset							€/kk
Vapaa-aika						
Lehdet									€/kk
Harrastukset								€/kk
Ulkona syöminen								€/kk
Baari-illat								€/kk
		
TULOT YHTEENSÄ:							€/kk
MENOT KUUKAUDESSA YHTEENSÄ:					€/kk
RAHAA JÄÄ SÄÄSTÖÖN:							€/kk

48

TYÖT, TUET JA TALOUS

49

Mukaan työelämään
MISTÄ APUA TYÖNHAKUUN?
Apua työnhakuun saat TE-palveluiden
kautta osoitteessa www.te-palvelut.fi.
Sivuilla on neuvoja ansioluettelon ja työhakemuksen kirjoittamiseen sekä työhaastatteluun valmistautumiseen. Sivuilla
voit selata vapaina olevia työpaikkoja
ammattialoittain. Voit myös ottaa käyttöösi työpaikkavahdin, joka lähettää sähköpostiisi työpaikkailmoituksia haluamiltasi aloilta.
Jos mietit itsellesi sopivaa ammattia
tai tarvitset vamman tai sairauden vuoksi
apua oikean ja sopivan ammatin pohtimiseen, ota yhteyttä paikkakuntasi TE-toimistoon. Voit päästä esim. työkokeilun
kautta tutustumaan toiveammattisi työtehtäviin. Oppisopimuskoulutus on myös
vaihtoehto päästä mukaan työelämään
ja samalla opiskella mieleistä ammattia.
Netissä on sivustoja, joiden kautta voit
selailla vapaina olevia työpaikkoja. Kaikki
työpaikat eivät ole näkyvillä työnhakusivustoilla. Kannattaa tutustua yritysten
ja organisaatioiden omiin nettisivuihin
ja lähettää työnantajalle avoin hakemus,
jossa kerrot osaamisestasi ja kiinnostuksestasi kyseistä työnantajaa kohtaan. Myös sosiaalisen median kautta
sekä juttelemalla ystävien ja tuttujen
kanssa voi saada työpaikkavinkkejä.
Muista olla aktiivinen työnhaussa!

TYÖHAKEMUS
Kun teet työhakemusta, mieti mitä
osaat ja miten markkinoit omaa osaamistasi juuri kyseiselle työnantajalle.
Kerro vähättelemättä mitä osaat ja ole
rohkeasti persoonallinen, mutta vältä
ylilyöntejä. Lue työpaikkailmoitus huolellisesti, pyri vastaamaan siinä annettuihin
vaatimuksiin ja noudata annettuja ohjeita
hakemuksen toimittamisesta. Hakemuksen liitteenä on hyvä toimittaa myös
ansioluettelo, josta käyvät ilmi opiskelut
ja työkokemus. Vinkki: googlettamalla
internetistä löytyy hyviä malleja työhakemuksen ja ansioluettelon tekemistä
varten!
WWW.ANSIOLUETTELO.NET
WWW.TE-PALVELUT.FI

TYÖSOPIMUS
Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, jossa työntekijä
sitoutuu tekemään työnantajalle työtä
tämän johdon ja valvonnan alaisena
palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.
Työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti, vaikka suullinenkin sopimus on
periaatteessa yhtä pätevä. Kirjallisella
sopimuksella on kuitenkin ristiriitatilanteessa helpompi todistaa, mitä työsuhteen alussa sovittiin.

Työsopimuksessa on syytä sopia ainakin mahdollisesta koeajasta ja sen pituudesta, onko kyseessä toistaiseksi voimassa
oleva vai määräaikainen työsopimus, työn
aloittamisajankohta (ja määräaikaisessa
sopimuksessa työn kesto), työn suorittamispaikka, työtehtävien laatu, palkka ja
palkanmaksukausi, työaika, työsopimuksessa noudatettava työehtosopimus sekä
irtisanomisaika.
TYOSOPIMUS.FI

PALKKA
Palkanmaksun yhteydessä työntekijälle on annettava palkkaselvitys, palkkaerittely tai muu vastaava dokumentti,
josta näkyvät peruspalkka, maksetut
korvaukset sekä palkasta perityt maksut, joita ovat veron ennakonpidätys,
työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu ja sosiaaliturvamaksu. Tarkista
aina palkanmaksun jälkeen, että sinulle
on maksettu kaikki ilta-, viikonloppu- ja
ylityökorvaukset sekä muut korvaukset.
Työeläkettä kartuttaa kaikki työkokemus,
jonka olet hankkinut täytettyäsi 18 vuotta.
TYÖEHTOSOPIMUS JA
AMMATTILIITOT
Työlainsäädäntö on tehty suojelemaan
työntekijöitä. Lainsäädäntöä täydentävät
ammattiliittojen ja työnantajien sopimat
työehtosopimukset (TES), joissa sovitaan asioista vielä tarkemmin kuin laissa.
Työsopimuksessa tulisi lukea minkä alan

TES:sta työsuhteessa sovelletaan. Työnantajan tulee noudattaa työehtosopimusta. TES:ssa määritellyt asiat (esim.
palkka ja työaika) ovat ns. vähimmäistasoja, joita ei voi alittaa sopimuksessa.
TES ei kuitenkaan estä työntekijää sopimasta työnantajan kanssa esimerkiksi
paremmasta palkasta tai muista eduista.
Ammattiliittoon kuulumalla liityt
yleensä myös työttömyyskassaan, joka
mahdollistaa (työssäoloehdon täytyttyä)
ansiopäivärahan työttömyyden ajalle.
Ammattiliitoilla on jäsenilleen myös muita
palveluja kuten mahdollisuus lakimiehen
neuvontaan.
WWW.FINLEX.FI > VIRANOMAISET > TYÖEHTOSOPIMUKSET

TYÖTODISTUS
Työtodistus on työntekijän kannalta
tärkeä asiakirja, joka kannattaa säilyttää
huolella. Myöhemmin esimerkiksi
koulutuspaikkaa tai muuta työpaikkaa
hakiessa saattaa aikaisemmalla työkokemuksella olla suuri merkitys. Sinulla
on lakisääteinen oikeus saada työsuhteesi päätyttyä työtodistus. Työtodistuksesta tulee ilmetä ainakin työsuhteen kesto ja tehtävänimike.
Halutessaan työtodistukseen voi myös
pyytää työnantajan arvion työssä
suoriutumisesta. Arvion tulee olla
asiallinen.

WWW.OPPISOPIMUS.NET
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Asumisen ja
toimeentulon tuet
OPINTOTUKI
Voit hakea Kelasta opintotukea, jos opiskelet peruskoulun jälkeen päätoimisesti
lukiossa, kansanopistossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, korkeakoulussa tai
näihin rinnastettavassa oppilaitoksessa.
Voit hakea opintotukea myös ulkomailla
suoritettaviin opintoihin.
Opintotuki koostuu opintorahasta,
asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen määrä ja myöntämisehdot ovat erilaisia korkeakouluopinnoissa ja toisen asteen opinnoissa. Tuen
myöntämisen edellytyksenä on päätoimisen opiskelun lisäksi opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.
Opintoraha ja asumislisä ovat kuukausittain maksettavia etuuksia opiskelijalle.
Tuen tarvetta arvioitaessa huomioidaan
omat tulosi ja joissain tapauksissa vanhempiesi tulot. Voit saada opintotukea
vain opiskelukuukausilta.
Opintoraha on veronalaista tuloa. Voit
saada opintorahaa, kun lapsilisäoikeutesi
päättyy 17-vuotiaana. Sen määrään vaikuttavat oppilaitoksesi, ikäsi, siviilisäätysi
ja asumismuotosi.
Opintotuen asumislisää voit saada
opintojen aikaisten asumiskustannusten
kattamiseksi, jos olet lapseton opiskelija
ja asut vuokra-, asumisoikeus- tai osa52
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omistusasunnossa.
Lapsen kanssa asuvat tai omistusasunnossa asuvat opiskelijat voivat sen
sijaan hakea yleistä asumistukea, samoin
tietyissä tilanteissa päätoimiset opiskelijat, joilla ei ole oikeutta opintotuen asumislisään.
Jos sinulle on myönnetty opintolainan
valtiontakaus, sinun tulee hakea opintolainaa valitsemastasi pankista.
WWW.KELA.FI > OPISKELIJAT

YLEINEN ASUMISTUKI
Jos olet pienituloinen, voit hakea Kelasta tukea asumiskustannuksiisi. Yleinen
asumistuki on tarkoitettu pienituloisille ruokakunnille. Ruokakunta tarkoittaa
samassa asunnossa pysyvästi asuvia
henkilöitä. Voit saada yleistä asumistukea vuokra-, omistus- asumisoikeus- ja
osaomistusasuntoon. Asumiskustannusten lisäksi yleisen asumistuen määrään
vaikuttavat ruokakunnan aikuisten ja
lasten lukumäärä, asunnon sijaintikunta
sekä bruttokuukausitulojen yhteismäärä.
Asumistuki on enintään 80 % kohtuullisista asumismenoistasi.
Voit saada sotilasavustuksen asumisavustusta, jos olet asevelvollinen ja
maksat vuokraa tai vastiketta palveluk-

sesi aikana. Kela maksaa tällöin todelliset
asumismenot. Tietyissä tilanteissa omaisesi voi saada tätä tukea.
Netissä olevalla Kelan laskurilla on
helppo tarkistaa, voitko saada asumistukea:
• WWW.KELA.FI > LASKURIT > YLEINEN
ASUMISTUKI
• WWW.KELA.FI > ASUMISEN TUET

TYÖTTÖMYYSTUKI
Ilmoittaudu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto), mikäli jäät
työttömäksi tai jos sinulla ei ole työpaikkaa opintojesi päättyessä. Ilmoittautumisen voit tehdä TE-palvelujen
sivuilla osoitteessa www.te-palvelut.
fi. Ilmoittautumisen jälkeen voit hakea
työttömyysturvaa työttömyyskassasta
tai Kelasta. Työttömänä voit saada työttömyyspäivärahaa (ansiopäiväraha tai
peruspäiväraha) tai työmarkkinatukea.
Voit hakea ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, mikäli olet ollut työttömyyskassan jäsen riittävän pitkään ja
täytät työssäoloehdon. Jos et ole oikeutettu ansiopäivärahaan, voit hakea
Kelasta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.
Voit saada Kelalta peruspäivärahaa,
jos työttömäksi jäädessäsi olet jo ollut
työelämässä ja täytät palkansaajan tai
yrittäjän työssäoloehdon. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 500 päivän
ajan, minkä jälkeen voit hakea työmarkkinatukea.
Jos et täytä työssäoloehtoa, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Sen kes-

toa ei ole rajoitettu, mutta muut tulot,
kuten pääomatulot, pienentävät tuen
määrää.
Työttömyysaikana ansaitsemasi
työtulot otetaan aina huomioon myös
työttömyysetuuksissa, samoin eräät
sosiaalietuudet. Voit tienata 300 euroa
kuukaudessa ilman, että se vähentää
työttömyysetuuden määrää.
• WWW.KELA.FI > TYÖTTÖMÄT
• WWW.TE-PALVELUT.FI > NÄIN ASIOIT KANSSAMME

TOIMEENTULOTUKI
Perustoimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi toimeentuloturvan muodoksi. Sitä voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja muut varat eivät riitä
välttämättömiin menoihin. Omatoimisen
suoriutumisen tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen on myös mahdollista saada täydentävää tai ehkäisevää
toimeentulotukea. Tuki on tarveharkintaista.
Tukea haetaan vuoden 2016 loppuun
saakka oman kunnan sosiaalitoimistosta, mutta kiireellisessä tapauksessa sitä
voi hakea myös tilapäisen oleskelukunnan sosiaalitoimistosta. Vuoden 2017
alusta perustoimeentulotuki haetaan
Kelasta.
Perustoimeentulotuen määrä muodostuu saamiesi tulojen ja menoina
huomioitavien perusosan ja muiden
perusmenojen erotuksesta. Perusosa
tarkoittaa ravinnosta, vaatteista, vähäisestä terveydenhuollosta, henkilökohtaisesta hygieniasta ja kodin puhtau53

desta sekä paikallisliikenteen maksuista
aiheutuvia menoja.
Vuonna 2016 perusosaksi yksinasuvalle lasketaan 485,50 euroa
kuukaudessa. Muina perusmenoina
huomioidaan tarpeellisen suuruiset
asumismenot, kuten vuokra, vesimaksu,
sähkölasku ja kotivakuutus sekä vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot.
Sinun tulee kuitenkin aina ensin selvittää, voitko saada muita etuuksia kuten
esimerkiksi asumistukea tai työttömyyspäivärahaa.
• WWW.STM.FI > TOIMEENTULO > TUET JA
ETUUDET > TOIMEENTULOTUKI
• WWW.KELA.FI > TOIMEENTULOTUKI
• WWW.KELA.FI > TOIMEENTULOTUKI-INFO
2017

MISTÄ APUA JOS RAHAT LOPPUVAT?

Hae apua rahaongelmiin ajoissa. Kysy
neuvoa kotoa, koulusta, asumisohjaajalta, nuoriso- tai sosiaalityöntekijältä.
Neuvottele maksunsaajan kanssa ennen
eräpäivää, jos et pysty maksamaan laskua. Tällöin voidaan miettiä maksusuunnitelmaa tai eräpäivän joustoa. Maksusuunnitelmalla voidaan pienentää kuukausieriä
tai pidentää maksuaikaa, jolloin et joudu
maksamaan viivästyskorkoa ja perintäkuluja. Maksamattomista laskuista voi tulla
maksuhäiriömerkintä, joka vaikeuttaa mm.
vuokra-asunnon ja lainan saamista. Merkintä pysyy 2–4 vuotta.
Tarkista oikeutesi Kelan tai sosiaalitoimen myöntämiin tukiin. Ne auttavat elämän käännekohdissa ja takaavat
toimeentulon, kun omat tulot eivät riitä.
Laita laskut tärkeysjärjestykseen. Huolehdi
ensin vuokrasta ja niistä laskuista, joiden
maksamatta jättäminen vaikeuttaa elämää.
WWW.TAKUU-SAATIO.FI > HAE APUA

TARVITSETKO PIENTÄ LAINAA?
Takuu-Säätiö myöntää pienlainoja, jotka on tarkoitettu pienituloisille henkilöille
kodin hankintoihin, kuten kodinkoneisiin, huonekaluihin tai takuuvuokraan. Lainassa
on kiinteä korko, eikä siitä peritä muita kuluja.
Harkitse kuitenkin velan ottamista tarkkaan. Velaksi ostetut huonekalut ja muut
tavarat tulevat kalliimmaksi kuin säästämällä hankitut. Osamaksulla ostaminen sitoo
kuukausittain käytettävissä olevaa rahaa jo ennakkoon. Monesta pienestä lainasta
tulee helposti suuri summa maksettavaksi. Tällöin sinulle voi tulla vaikeuksia selvitä
osasta arkimenoistasi, kuten puhelin- tai sähkölaskusta. Pahimmassa tapauksessa
voit ajautua velkakierteeseen.
Kysy lisää Takuu-Säätiön pienlainasta: pienlaina@takuu-saatio.fi
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TYÖT, TUET JA TALOUS

VELKANEUVONNAN VINKIT TALOUDENPITOON
1. Pienet laskut ja velat kannattaa
hoitaa ennen suuria, koska perinnässä
niistä aiheutuu suhteellisesti enemmän lisäkustannuksia.

5. Jos laskujen ja velkojen maksaminen
vaikuttaa täysin ylivoimaiselta,
neuvottele velkojien kanssa velkojen
järjestelymahdollisuuksista.

2. Selvitä mahdollisuutesi saada
sosiaalietuuksia. Varaudu siihen,
etteivät tukirahat ole heti tililläsi.

6. Luottoihin kannattaa neuvotella
uusi maksusuunnitelma, ennen kuin
velkojalle tulee oikeus eräännyttää
luotto.

3. Moni julkisen palvelun tuki ja
maksu määräytyy tulojen mukaan,
samoin verot.
4. Maksuvaikeuksien järjestely on
pankkien ja yritysten henkilökunnalle
nykyään arkipäivää ja yhteistyöhalua
arvostetaan. Talous- ja velkaneuvojat
auttavat sovintoneuvotteluissa ja
sovintoehdotuksen miettimisessä.

7. Kuntien talous- ja velkaneuvojat
auttavat esimerkiksi taloudellisen
tilanteen kartoittamisessa ja neuvotteluissa velkojien kanssa.
8. Takuu-Säätiö myöntää takauksia
pankista nostettavaan järjestelyluottoon velka- ja maksuvaikeuksissa
oleville yksityishenkilöille.

Maksutonta apua saat
• Velkalinjasta: puh. 0800 98 009
arkisin klo 10–14
• Kysy rahasta -chatista:
www.takuu-saatio.fi
• oman asuinkuntasi talous- ja velkaneuvonnasta: www.kkv.fi.
Kokeile ilmaista taloudenhallinnan
apuvälinettä, Penno-sovellusta:
www.penno.fi.
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MARTTOJEN SÄÄSTÖVINKIT (WWW.MARTAT.FI)
VÄHENNÄ KULUTUSTA
• Suosi pyöräilyä ja julkisia kulkuvälineitä.
• Vähennä sähkön- ja vedenkulutusta – säästät luontoa ja rahaa.
• Osta vähemmän ja harvemmin.
• Syö ulkona harvemmin: 30 € viikossa tekee 1560 € vuodessa.
SIIRRÄ HANKINTAA
• Pärjäisitkö vanhalla puhelimella?
LAINAA, VUOKRAA, HANKI YHDESSÄ MUIDEN KANSSA
• Tehkää kavereiden kanssa ruokaa.
• Voisitko lainata vieraspatjan?

7
POISMUUTTO

Jossain vaiheessa tulee aika vaihtaa kotia.
Miten vuokrasopimus irtisanotaan, ja mitä
muita asioita poismuuttaessa tulee muistaa?

SIIRRY HALVEMPIIN VAIHTOEHTOIHIN
• Vertaile hintoja kaupoissa.
• Halvempi asunto ja harrastus.
• Hanki käytettynä.
• Kilpailuta vakuutukset ja sähkö.
TEE ITSE JA TUUNAA
• Ruokaa, vaatteita ja huonekaluja.
PIDÄ HUOLTA TAVAROISTASI
• Panosta laatuun, varmista takuu, huolto ja varaosat.
OSTA KÄTEISELLÄ
• Voit saada käteisalennusta.
• Vältyt luottokustannuksilta.
• Näet rahan kulumisen.

VERTAA LUOTTOJEN KUSTANNUKSIA
• Selvitä lainan todellinen vuosikorko.
• Vertaa ajan, koron ja lainamäärän vaikutusta lainan kokonaishintaan.
• Korttiluotot ovat usein kalliimpia kuin pankkilainat.
• Kilpailuta pankkeja.
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Muistettavaa
poismuuttaessa
Ensimmäinen oma kotisi ei välttämättä ole koti, jossa
asut lopun elämääsi. Poismuuton yhteydessä tulee mm.
muistaa irtisanoa vuokrasopimus, palauttaa avaimet,
tehdä lähtösiivous ja siirtää kotivakuutus uuteen kotiin.
VUOKRASOPIMUKSEN
IRTISANOMINEN
Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy, kun joko vuokralainen
tai vuokranantaja irtisanoo sen. Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokralaiselle annettava
kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa
mainitaan vuokrasuhteen päättymisajankohta ja irtisanomisen peruste.
Irtisanomisperusteen pitää olla laissa
mainittu hyvän tavan mukainen, kuten
huoneiston ottaminen omaan haltuun,
huoneiston myynti tai vastaava syy.
Vuokralaisen irtisanoessa sopimuksen
irtisanomisaika on yksi kuukausi. Vuokranantajan irtisanoessa sopimuksen
irtisanomisaika on kolme kuukautta, kun
sopimus on kestänyt alle vuoden ja kuusi
kuukautta, kun sopimus on kestänyt yli
vuoden. Sopimus sitoo osapuolia koko
irtisanomisajan, ja vuokranmaksu jatkuu
irtisanomisajan loppuun asti. Lain määräämää vuokralaisen irtisanomisaikaa ei
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POISMUUTTO

voi sopimuksella pidentää, eikä vuokranantajan irtisanomisaikaa lyhentää.
Irtisanomisaika alkaa sen kuukauden
viimeisenä päivänä, jona kirjallinen irtisanomisilmoitus vastaanotettiin. Jos esim.
toimitat irtisanomisilmoituksen vuokranantajalle 15.11., yhden kuukauden irtisanomisaika alkaa marraskuun viimeisestä
päivästä, joten maksat vuokraa vielä koko
joulukuulta.

minen, sopimus voidaan purkaa myös
ilman varoitusta.
Häätö on asunnon tyhjennys, jos
vuokralainen ei ole tuomioistuimen
määräämään päivään mennessä muuttanut asunnosta. Vain tuomioistuin voi
päättää häädön määräämisestä.
ASUNNON KUNTO
POISMUUTTAESSA
Ajan kuluessa asunnossa voi havaita
luonnollista kulumista ja asumisen jälkiä,
esimerkiksi asuntojen seinä- ja lattiapintojen ikääntymistä. Vuokralaisena et ole
vastuussa luonnollisesta kulumisesta (esim.
taulun kiinnittämisestä jäänyt jälki), jollei
toisin ole sovittu. Vuokranantaja ei voi siis
olettaa, että asunto olisi täysin samassa kunnossa vuokrasuhteen alkaessa
ja loppuessa. Olet kuitenkin vastuussa

vaurioista, jotka on aiheutettu tahallaan,
huolimattomuudella tai laiminlyönnillä.
Vastaat myös kaveriesi aiheuttamista
vahingoista.
Pois muuttaessasi asunnossa tehdään
kirjallinen kuntotarkastus, josta selviää
asunnon kunto. Kuntotarkastus on tärkeä, koska olet vastuussa vain vuokrasuhteesi aikana asunnossa tapahtuneista vahingoista.
Muistathan siivota asuntosi ja siihen
kuuluvat varastotilat ennen poismuuttoasi. Mahdolliset siivous- ja korjauskustannukset pienentävät palautettavan vuokravakuuden suuruutta. Muista
palauttaa myös saamasi avaimet ja
mahdollisesti teettämäsi lisäavaimet
takaisin vuokranantajallesi.
WWW.VUOKRALAISET.FI > TIETOPAKETTI
VUOKRALAISILLE > ASUINHUONEISTON
TAVANOMAINEN KULUMINEN (PDF-TIEDOSTO)

VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN
Vuokrasuhteen purkaminen sen sijaan
tarkoittaa sitä, että vuokrasuhde päättyy
välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Sopimuksen voi purkaa vain laissa erikseen
mainituissa tapauksissa. Yleisimpiä purkusyitä ovat vuokran maksamatta jättäminen ja naapureita häiritsevä elämä.
Yleensä vuokranantajan on toimitettava vuokralaiselle varoitus ennen kuin
sopimus voidaan purkaa. Jos purkamisen syy on vuokran maksamatta jättä-
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ASUMISEN SANASTO
LISÄÄ ASUMISEEN LIITTYVÄÄ SANASTOA: WWW.NAL.FI > ASUMISEN ABC > ASUMISEN SANASTO

Irtisano vuokrasopimus aina kirjallisena. Irtisanomisaika on vuokralaisella yksi kuukausi. Aika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä
päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Vuokra on maksettava
myös irtisanomisajalta.
Sovi muuttotarkastus. Kun ilmoitat lähdöstäsi vuokranantajalle, asuntoon
tehdään muuttotarkastus, jossa mahdolliset asumisesi aikana sattuneet
vahingot kirjataan ylös. Normaali kuluminen sallitaan, mutta muut vahingot
voit joutua korvaamaan.
Ilmoita poismuutostasi isännöitsijälle. Muista ilmoittaa poismuutostasi
talon huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle.
Irtisano tai siirrä sähkösopimus. Saman paikkakunnan sisällä muuttaessasi voit siirtää sähkösopimuksen uuteen osoitteeseen energiayhtiön
omalla ilmoituksella. Jos muutat toiselle paikkakunnalle tai haluat vaihtaa
yhtiötä, irtisano vanha ja solmi uusi sopimus vähintään kaksi viikkoa
ennen muuttoa.
Siirrä kotivakuutus uuteen kotiin. Tarkista, onko nykyinen vakuutuksesi
riittävä seuraavassa kodissa.
Laita nettiyhteydet kuntoon. Sovi hyvissä ajoin yhteyden siirrosta
operaattorin kanssa.
Varaa muuttoauto ja pakkausmateriaalit ajoissa. Asunnon on oltava
tyhjä sovittuun ajankohtaan mennessä.
Siivoa huolellisesti. Siivoa asunto perusteellisesti. Pese uuni, jääkaappi,
ikkunat, valokatkaisijat, lattialistat ja kaakelit. Pyyhi kaapit sisältä ja ulkoa.
Sulata pakastin. Tyhjennä myös verkkovarasto ja pyöräkellari tavaroistasi.
Palauta avaimet. Tarkista, kenelle ja milloin sinun kuuluu palauttaa avaimet.
Älä unohda vara-avaimia.
Tee muuttoilmoitus. Muuttoilmoitus tulee tehdä viimeistään viikon
kuluttua muutosta. Voit tehdä muutoksen sekä postiin että maistraattiin
osoitteessa www.posti.fi/muuttoilmoitus. Ilmoita myös töihin, opiskeluja harrastuspaikkoihin, pankkiin ja lehtien tilaajapalveluihin.
Huolehdi, että saat maksamasi vuokravakuuden takaisin.

Alivuokralainen
on vuokrannut osan
huoneistosta, jossa myös
alivuokranantaja tai huoneiston omistaja asuu.
ARA-asunto
on valtion tukema asunto,
johon asukkaaksi pääsylle
on säädetty valintaedellytykset ja jonka vuokra
muodostuu ns. omakustannusperiaatteella.
As Oy
lyhennettä käytetään yleisesti asunto-osakeyhtiöstä.
ASP
(asuntosäästöpalkkio) on
järjestelmä, jolla valtio
tukee nuorten ensiasunnon
hankintaa.
Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus (ARA)
rahoittaa vuokra- ja asumisoikeustalojen sekä yksityishenkilöiden asuntojen
rakentamista ja korjaamista.
Asumisoikeusasumisessa
asukas on tehnyt asumisoikeussopimuksen, maksanut asumisoikeusmaksun
ja siten saanut asunnon
hallintaansa. Asukas maksaa kuukausittain käyttövastiketta.

Asuntoetu
tarkoittaa, että asunnon
käyttöoikeus on osa asukkaan palkkaa.
Asunto-osakeyhtiön
osakkeet antavat oikeuden
hallita yhtiöjärjestyksessä
määrättyjä huoneistoja yhtiön omistamassa talossa.
Bruttoansio
on työstä maksettava palkka
tai muu palkkio, josta ei ole
vielä vähennetty veroja.
Ensiasunto
on ensimmäinen oma
asunto (omistusasunto).
Hallintamuoto
on tapa, jolla asuntoa hallitaan. Esimerkiksi vuokraasunto, omistusasunto.
Hitas
on Helsingin kaupungin
omistamalle maalle rakennettavia asuntoja koskeva
hinta- ja laatusääntelyjärjestelmä.
Häädön
voi saada maksamattomista vuokrista, häiritsevästä
elämäntavasta tai asunnon
huonosta pitämisestä.

Ilmoitusvelvollisuus
tarkoittaa, että vuokralaisen täytyy heti ilmoittaa
vuokranantajalle vioista,
jotka hän huomaaa asunnossa.
Kalenterikuukausi
on kuukauden ensimmäisen ja viimeisen päivän
välinen aika.
Kansaneläkelaitos (Kela)
on eduskunnan valvonnassa toimiva itsenäinen sosiaalivakuutuslaitos, josta voi
hakea esim. asumisen ja
opiskelun tukia.
Kiinteistöyhtiö
tai kiinteistöosakeyhtiö on
yhtiö, joka on perustettu
yleensä vuokra-asuntoina
tai liiketiloina käytettävän
talon omistamista ja hallintoa varten.
Korkotuki
on valtion maksama tuki
lainansaajalta pankkilainasta perittävän koron
alentamiseksi.
Koy
on kiinteistöosakeyhtiön
yleisesti käytetty lyhenne.
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Kotivakuutus
tarkoittaa, että vakuutuksen
ottaja maksaa vakuutusyhtiölle säännöllisesti vakuutusmaksun. Vakuutus korvaa
mahdollisesti sattuvia
vahinkoja.
Kuntotarkastus
Ennen uuden asukkaan
muuttoa asunnossa voidaan
tehdä tarkastus, jolla selvitetään asunnon kunto.
Maksuhäiriömerkintä eli
luottotietomerkintä
syntyy maksamattomista
laskuista luottotietorekisteriin. Merkintä voi estää
vuokra-asunnon ja lainan
saamisen.
Nettoansio
on palkka tai palkkio, josta
on vähennetty verot.
Omarahoitusosuus
asunnonostajan tulee itse
säästää tai hankkia pankin,
valtion, kuntien tai muiden
rahoituslaitosten myöntämän rahoituksen lisäksi.
Opintotuen asumislisä
on tuki yksin asuville opiskelijoille.
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Ruokakunnan
muodostavat perhe tai
henkilöt, joilla on yhteinen
talous. Myös yksi henkilö
voi muodostaa ruokakunnan.
Takuuvuokra eli
vuokravakuus
on enintään kolmen kuukauden vuokran määrä, ja
se annetaan yleensä vuokranantajalle vakuudeksi
vuokran maksamisesta tai
huoneiston kunnossa pysymisestä. Myös vuokranantaja voi antaa vuokralaiselle
vakuuden velvoitteidensa
täyttämiseksi.
Vapaarahoitteiseen
asuntoon ei ole saatu
valtion tai kunnan lainaa
tai korkotukea.
Varainsiirtoveroa
maksetaan valtiolle asuntokaupan yhteydessä.
Vuokrasopimus
tehdään kahtena kappaleena sekä vuokranantajalle että vuokralaiselle, ja
sillä saadaan vuokraoikeus
rakennukseen tai sen
osaan (yleensä huoneistoon).

Yhtiövastike
maksetaan asunto-osakeyhtiölle, joka kattaa sillä
kiinteistön hoitamisesta ja
hankkimisesta aiheutuvat
kulut. Se vahvistetaan yhtiökokouksessa ja jaetaan
asuntoyhtiölaissa tai yhtiöjärjestyksessä määrätyllä
tavalla osakkeenomistajien
maksettavaksi.
Yleinen asumistuki
on valtion maksama ja
Kelan myöntämä tuki asumiskustannusten madaltamiseksi.
Yleishyödyllinen vuokraasuntotuottaja
on yhteisö, joka rakentaa ja
hallitsee vuokra-asuntoja
ilman merkittävää voitontavoittelua. Yleishyödylliseksi voidaan nimetä
valtioneuvoston tai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päätöksellä.
Esimerkiksi NAL tai kunnan
vuokra-asunnot.
Ympäristöministeriö
seuraa asuntopolitiikan
kehittymistä maassamme
ja valmistelee keskeiset
asumista koskevat lait.

250 €:lla
kiinni omaan
kämppään?

AVAIN Asu
misoikeus
kannattaa!

• Vakuus v
ain 250 €
• Joustava
rahoitus ja
edulliset as
umiskulut
• Omaa rah
aa säästöö
n
jo opiskelu
aikana

Haluaisitko asua omassa rauhassa jo opiskeluaikana, säästäen samalla
pesämunaa tulevaa varten? AVAIN Asumisoikeusrahoituksella pääset
mutkattomasti kiinni edulliseen asumisoikeusasumiseen.
• Et tarvitse omia säästöjä: asumisoikeusasunto käy lainan 100% vakuutena
• Kiinteä, edullinen kuukausierä
• Lainasumma 40 000 € asti ja maksuaikaa jopa 84 kk
LUE LISÄÄ JA HAE LAINAA: AVAINASUMISOIKEUS.FI/RAHOITUS
WWW.AVAINASUMISOIKEUS.FI.

SEURAA MEITÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA!

FIKSU SÄÄSTÄÄ ENERGIAA JA YMPÄRISTÖÄ
– JA OMAA KUKKAROA

Sammuta valot aina, kun
et oleskele huoneessa.
Sulje myös viihdelaitteet
kokonaan. Valmiustilakin
kuluttaa sähköä.

Suihku on suurin vedentuhlari, joten suosi
pikasuihkuja. Älä juoksuta vettä, jos tiskaat
käsin, ja sulje hana myös hampaiden harjauksen ajaksi. Pese vain täysiä koneellisia
pyykkiä ja astioita.

Tuuleta nopeasti ristivedolla.
Älä jätä ikkunoita pitkäksi
aikaa auki, ja sulje ikkunat
aina kun lähdet pois kotoa.

Kodin energiankäytöstä jopa 50 % kuluu lämmitykseen.
Älä lämmitä kotiasi turhaan. Sopiva huonelämpötila on
18–21 astetta, jota voi seurata itse lämpömittarin avulla.

Kokkaa taloudellisesti. Käytä paksupohjaisia ja
kannellisia keittoastioita, käännä keittolevyn
teho pienemmälle heti kiehumisen alettua ja
hyödynnä uunin jälkilämpöä.
Vaihda lamput energiansäästölamppuihin.
Seuraa kodinkonehankinnoissa energiaja ympäristömerkintöjä.

