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Vuokravakuudet 1.1.2017 jälkeen
Määräaikaisiin vuokrasopimuksiin on liitetty vuokravakuus kaksisataaviisikymmentä (250) euroa,
jonka suoritus tapahtuu tilisiirtona ensimmäisen vuokrasopimuksen tekemisen yhteydessä.
Maksusitoumuksia tai pankki-tai muita takauksia ei ole mahdollista käyttää.

Vuokravakuus ja määräaikaisen vuokrasopimuksen jatkaminen
Mikäli määräaikaista vuokrasopimusta asukkaalle jatketaan (uudella sopimuksella) niin
vuokravakuus 250 € voidaan siirtää seuraavalle vuokrasopimukselle. Tämä voidaan tehdä
vuokranantajan toimesta jos asukkaan kanssa asia on etukäteen sovittu.

Vuokravakuus mitä se tarkoittaa?
Vuokravakuudella voidaan kattaa tiettyjä vuokrasuhteeseen liittyviä kustannuksia, jotka johtuvat
suoraan tai välillisesti vuokralaisen omasta toiminnasta. Realisoituu esimerkiksi vuokrasopimuksen
päätyttyä, asukkaan vuokrasopimuksen purkauduttua tai asukkaan irtisanottua vuokrasopimuksen.

Vuokravakuuden kattavuus
• maksamattomat vuokrat, jotka vuokrasopimuksen mukaisesti kuuluvat asukkaalle
• maksamattomat mahdolliset laajakaistamaksut, kaapelimaksut, vesimaksut,
autopaikkamaksut ja saunamaksut, jos maksut on erikseen mainittu vuokrasopimuksessa
• sopimussakko määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisesta ennen vuokrasopimuksen
päättymisen määräaikaa ilman erityisperustetta eli irtisanomisaika on myös määräaikaisissa
vuokrasopimuksissa erityisistä syistä asukkaan irtisanomana yksi (1) kuukausi
• vahingonkorvaus vuokrasopimuksen purkamisen johdosta, jos asukas on omalla
toiminnallaan aiheuttanut vuokrasopimuksen purkamisen
• vahingot, jotka vuokralainen itse tai asunnossa asukkaan luvalla ollut henkilö tai henkilöt
ovat tarkoituksellisesti tai huolimattomuudesta aiheuttaneet asunnolle
• vuokravakuudella ei kateta asunnon normaalista kulumisesta johtuvia jälkiä tai
kiinnitysjäljistä kuten taulukoukut, hyllyjen kiinnittämiset seinään, kulumajäljet pinnoissa,
• tupakoinnista aiheutuneet haitat, jos tupakointi asunnossa on vuokrasopimuksessa on
nimenomaan kielletty.
• muuton jälkeiset loppusiivouskulut, jos asukas on jättänyt kokonaan vuokralainen on
huoneiston siivouksen tai tavaroidensa kuljetuksen pois
• asunnon oven lukkojen uudelleen sarjoitus ja avaimisto, mikäli asukas ei ole palauttanut
kaikkia kuittaamiaan avaimia, jotka vuokrasuhteen aikana on kirjattu luovutetuksi
• häädöstä mahdollisesti seuraavat viranomaismaksut (oikeudenkäyntimaksu, häädön
täytäntöönpanomaksu ulosotossa ym.)

Asunnon tarkastuksen tarkoitus ja merkitys
Asunto tarkastetaan yhdessä asukkaan kanssa ennen muuttoa asuntoon ja asunnosta muuttamisen
jälkeen. Olennaiset viat tai vahingot, joita ei voida tai ole voitu korjata, jotka eivät haittaa asumista,
merkitään asunnon tarkastuslomakkeeseen. Asukas ja vuokranantajan edustaja allekirjoittaa
lomakkeen ja vuokranantaja huomioi asunnossa olevat viat tai vahingot ja tallettaa lomakkeen ja
antaa asukkaalle kopion tarkastuslomakkeesta. Asunnon tarkastuslomake täytetään uudelleen, kun
asukas muuttaa asunnosta. Asunnon tarkastuslomakkeita verrataan toisiinsa, jolloin asukas sekä
vuokranantaja voivat tarkistaa, onko asunnosta poismuutettaessa siellä mahdollisesti olevat viat tai
vahingot olleet jo asunnossa siihen muutettaessa.
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