
SATOKODISTA MUUTTAJAN MUISTILISTA
Asunnosta pois muuttamiseen ja muuttopäivään liittyy monia asioita, 
jotka pitää muistaa ja hoitaa ennen lähtöä. Katso lisätiedot sato.fi:stä.

MUUTTOPÄIVÄ
Muuttopäivä on useimmiten kuun ensimmäinen 
arkipäivä. 

LOPPUSIIVOUS
Asianmukainen loppusiivous on poismuuttavan 
asukkaan velvollisuus. Siihen kuuluu: 

• lattiapintojen imurointi ja pyyhintä nihkeäl-
lä liinalla sekä mahdollisten tahrojen poisto

• keittiökalusteiden pyyhintä sekä tahrojen 
poistaminen

•  pesutilojen ja saunan pesu
•  WC:n, pesualtaiden sekä ammeen/suihkuti-

lojen puhdistaminen
•  lattiakaivojen puhdistaminen
•  mahdollisten tahrojen poisto ovista, oven-

pielistä ja seiniltä
•  vaatehuoneen ja kaappien tyhjennys, puh-

distus ja mahdollisten tahrojen poisto
•  ilmanvaihdon tulo- ja poistoventtiilien  

puhdistus

Jos jätät loppusiivouksen tekemättä, joudumme las-
kuttamaan sinulta ammattisiivoojan tekemän lop-
pusiivouksen. 

AVAINTEN LUOVUTUS
Avaimet tulee luovuttaa klo 12:een mennessä. 
Avaintenpalautuspaikan voit tarkistaa irtisano-
misen vahvistuksesta tai SATOn Asiakaspal-
velusta, p. 020 334 443, asiakaspalvelu@
sato.fi

Älä luovuta avaimia suoraan seuraavalle asuk-
kaalle. Huoltoyhtiö pitää kirjaa avaimista ja ve-
loittaa puuttuvista avaimista.

VUOKRAVAKUUDEN PALAUTUS
Vakuus palautetaan irtisanomisessa ilmoittamal-
lesi tilille noin kuukauden kuluessa sopimuksen 
päättymisestä, mikäli asunto on ollut luovutus-
hetkellä kunnossa, kaikki asuntoon kuuluvat avai-
met on palautettu ajoissa ja vuokrarästejä ei ole.

TSEMPPIÄ MUUTTOON JA  
ONNEA UUTEEN KOTIIN!

ASUNNON IRTISANOMINEN JA 
IRTISANOMISAIKA
Muista täyttää irtisanomisilmoitus ja toimittaa 
se SATOlle. Ilman irtisanomisilmoitusta asunto 
on edelleen sinun nimissäsi ja vuokrat vastuulla-
si, vaikka muuttaisit asunnosta pois. 

Asunnon irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti 
sähköisellä irtisanomisilmoituksella pankkitun-
nusten avulla tai tulostettavalla irtisanomisil-
moituksella kaikkien vuokralaisten allekirjoitta-
mana. Kun irtisanomisilmoituksesi on saapunut 
SATOon, irtisanomme asunnon ja toimitamme 
sinulle postitse vahvistuskirjeen ja muutto-oh-
jeet.

Vuokra-asunnon irtisanomisaika on yksi täysi 
kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan siis 
alkavaksi sen kalenterikuukauden viimeisestä 
päivästä, jolloin irtisanomisesi vastaanotetaan 
SATOssa. Jos esimerkiksi toimitat asunnon ir-
tisanomisen kesäkuun 20. päivänä SATOon, 
asunnon vuokravastuu päättyy heinäkuun vii-
meisenä päivänä. Esimerkiksi määräaikaisissa 
sopimuksissa ehdot vaihtelevat sopimuksesta 
riippuen, joten tarkista irtisanomisehdot voi-
massaolevasta vuokrasopimuksestasi.

LÄHTÖILMOITUS
Huoltoyhtiö saa tiedon varsinaisesta muuttopäi-
västä, kun palautat huoltoyhtiöön lähtöilmoituk-
sen. Tulosta lähtöilmoitus sato.f i:stä.

MUUTTOILMOITUS
Muuttoilmoitus tehdään Väestörekisterikeskuk-
seen, mistä tieto menee yhdellä kertaa myös 
maistraatille ja Postille. Virallinen muuttoil-
moitus tulee tehdä viimeistään viikon kuluttua 
muutosta. Voi tehdä sen puhelimitse soittamalla 
numeroon 0295 535 535 tai Postin nettisivuilla.

Muista ilmoittaa osoitteenmuutoksesta muun 
muassa lehtitilauksille, pankille, vakuutusyh-
tiölle ja muille tarvittaville tahoille. Monet vi-
ranomaiset saavat tiedon osoitteenmuutoksesta 
suoraan väestörekisteristä tai Postilta. Lue lisä-
tietoja ja ohjeita Postin sivuilta.


