
ASUMISILMOITUSLOMAKE 

TIEDOT PÄÄVUOKRALAISESTA JA HUONEISTOSTA 
Sukunimi Etunimi 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka 

Huoneistotyyppi 

 h + k/ kk /tk 

Pinta-ala 

m2 

Huoneistossa asuvien lukumäärä (tilanne ennen ilmoituksen jättämistä) 

ASUMAAN MUUTTAVA HENKILÖ (tai HENKILÖT)  
Sukunimi  Etunimi Henkilötunnus Kansalaisuus 

Ammatti ja työpaikka Sähköpostiosoite 

Sukunimi  Etunimi Henkilötunnus Kansalaisuus 

 Ammatti ja työpaikka Sähköpostiosoite 

Asumisen kesto:  

 toistaiseksi     ajalle  

Syy?   
 avoliitto          

Vaatii lisäselvitystä *      tilapäinen poismuutto / jälleenvuokraus * muu syy *

*  Lisäselvitys:  

* Tilapäisosoite, kun asukas muuttaa väliaikaisesti pois.   [Asunto on mahdollista vuokrata ulkopuoliselle maksimissaan kahdeksi (2) vuodeksi.]  

Päävuokralaisen allekirjoitus Nimen selvennys

  Puhelinnumero Sähköpostiosoite Päiväys 

i.fi

Nuorisosäätiö I Nuorisoasuntojen Isännöinti Oy 
Hiihtäjäntie 7, 00810 Helsinki I puh. 09 7552 4700 
asiakaspalvelu@nuorisosaatio.fi I www.nuorisosaatio.fi 

Asumisilmoitus täytetään, kun asuntoon muuttaa uusi henkilö tai kun henkilö muuttaa pois asunnosta. Myös 
nimenmuutoksesta ja lapsen syntymästä ilmoitetaan tällä lomakkeella. Täytä lomakkeeseen aina 
tiedot päävuokralaisesta ja huoneistosta, muilta osin täytä vain muuttuvat/tarpeelliset tiedot.

PÄÄVUOKRALAISEN ALLEKIRJOITUS  

Asuntoa voi vuokrata eteenpäin vain siinä tapauksessa, että muutat jälleenvuokrauksen ajaksi pois asuinpaikkakunnaltasi joko toiselle 
paikkakunnalle – pääkaupunkiseudulla pääkaupunkiseudun ulkopuolelle – tai ulkomaille esim. opiskelun tai työn takia. 

avioliitto alivuokraus *



ASUMISILMOITUSLOMAKE 

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus 

Osoite, josta muutetaan pois Postinumero ja -toimipaikka  

Uusi osoite Postinumero ja -toimipaikka 

Lähtöpäivä Puhelinnumero  Sähköpostiosoite 

MUKANA POISMUUTTAVAT HENKILÖT 
Sukunimi Etunimi Henkilötunnus 

Sukunimi Etunimi  Henkilötunnus 

Sukunimi Etunimi  Henkilötunnus 

ILMOITUS NIMENMUUTOKSESTA 
Nimenmuutoksesta tarvitaan tämän ilmoituksen lisäksi virkatodistus. 

Entinen nimi  Henkilötunnus 

Uusi nimi Nimen muutospäivä 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka  

ILMOITUS LAPSESTA 
Lapsen koko nimi (sukunimi ja etunimet) Henkilötunnus 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka 

Nuorisosäätiö I Nuorisoasuntojen Isännöinti Oy 
Hiihtäjäntie 7, 00810 Helsinki I puh. 09 7552 4700 
asiakaspalvelu@nuorisosaatio.fi I www.nuorisosaatio.fi 

Päävuokralaisen allekirjoitus Nimen selvennys

  Puhelinnumero Sähköpostiosoite Päiväys 

PÄÄVUOKRALAISEN ALLEKIRJOITUS  

LÄHTÖILMOITUS / ILMOITUS NIMENMUUTOKSESTA / ILMOITUS LAPSEN SYNTYMÄSTÄ (täytä vain muuttuvat tiedot)

LÄHTÖILMOITUS
Lähtöilmoitus poismuuttavasta asukkaasta (joka ei ole päävuokralainen)
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