
    Muutto-ohjeet 
 
 
    15.12.2022 

 
 
 

 
 

Suomen Muuttolaatikko Oy Puh. (09) 700 29 900  www.muuttolaatikko.fi Y-tunnus 970208-4 
Hämeentie 155    asiakaspalvelu@muuttolaatikko.fi Kotipaikka Helsinki 
00560 Helsinki 

 

Muuttajan muistilista 
 
 

1. Tilaa muuttolaatikot, -välineet ja palvelut ajoissa 

Mieti miten aiot muuton suorittaa. Mihin tavarat pakataan? Tarvitaanko ulkopuolisia palveluita kuten 
muuttopalvelu, muuttolaatikot, siivouspalvelu tai muita palveluita esim. seinäasennuksiin tai putkimiestä 
astianpesukoneen irtikytkemiseen. Lisäksi jos asut keskustan alueella, tarkista pitääkö katualue varata 
muuttoautoa varten. 

2. Pakkaa ajatuksella 

Älä pakkaa laatikoita ylipursuaviksi tai liian painaviksi. Täytä laatikot niin, että ne ovat helposti 
kannettavissa ja pinottavissa. Suojaa huolellisesti taulut, lamput ja muut herkästi vaurioituvat ja arvokkaat 
esineet kunnollisilla pakkaustarvikkeilla. Muista pakata myös ullakon, kellarin ja varastojen tavarat. 

3. Käy tavarat lävitse pakkauksen yhteydessä 

Onko kotiin kertynyt tarpeetonta roinaa, josta olisi nyt hyvä hetki luopua? Hyvä hetki tutustua esim. 
kierrätyskeskukseen tai netin käytetyn tavaran kauppapaikkoihin 

4. Tee ensihetken laatikko 

Mieti, mitä tavaroita tarvitset jo heti muuttopäivän iltana / seuraavan päivän aamuna, ennen kuin valtaosaa 
muuttolaatikoista on keretty purkamaan. Pidä tämä laatikko erillään muista ja merkitse selkeästi, jotta 
löydät sen heti. Tärkeisiin, pian tarvittaviin tavaroihin kuuluu yleensä ainakin hygieniavälineet 
(hammasharjat yms.), pyyhe, petivaatteet, seuraavan päivän vaatteet, kahvinkeitin, ruokailuvälineet, ruoat, 
lääkkeet ja vessapaperi) 

5. Merkitse irtaimisto 

Merkitse esineet ja huonekalut sekä pakkaamasi laatikot. Käytä muuttotarroja, joihin kirjoitat esineiden 
määränpään (esim. keittiö, olohuone).  

6. Tee osoitteenmuutos ja muuttoilmoitus 

Tee muuttoilmoitus hyvissä ajoin Postille ja maistraatille. Lain mukaan muuttoilmoitus on tehtävä viikon 
kuluessa muutosta. Muista lisäksi muut, erikseen ilmoitettavat osoitteenmuutokset, että saat mm. kaikki 
laskut ja muun postin perille. Erityisesti pienemmille yrityksille, joiden palveluita mahdollisesti käytät, ei 
uusi osoite välttämättä päivity automaattisesti 

Työnantajalle muutosta hyvissä ajoin ilmoittaminen on tärkeää myös siitä syystä, että osassa 
työehtosopimuksia tarjotaan muuttopäivälle palkallinen vapaa. 

http://www.muuttolaatikko.fi/
mailto:asiakaspalvelu@muuttolaatikko.fi
https://www.posti.fi/muuttoilmoitus/
https://dvv.fi/muutto
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7. Muista vuokra- ja sähkösopimus sekä muut sopimukset 

Tee uusi sähkösopimus hyvissä ajoin ennen muuttoa ja irtisano vanha sopimuksesi. Ilmoita mahdolliselle 
vedentoimittajalle tulevasta muutostasi, tilaa mittarin loppulukeminen ja tee uusi sopimus. Muista myös 
mahdolliset sopimukset jätehuoltoon, sekä öljy- tai kaukolämpöön liittyen. Sovi operaattorisi kanssa 
mahdollisen kiinteän internet-yhteyden siirrosta. Jos asut vuokralla, irtisano vuokrasopimuksesi ajoissa. 

8. Päivitä kotivakuutus 

Ilmoita vakuutusyhtiölle muutostasi ja tarkista, onko kotivakuutuksesi riittävä uuteen asuntoosi. 
Vakuutukseen tulee todennäköisesti muutoksia uuden kodin myötä. Kannattaa myös tiedustella, kuuluuko 
kotivakuutukseesi erillinen muuttovakuutus. 

9. Muuta muistettavaa 

• Ilmoita lapsesi tarvittaessa uuteen päiväkotiin tai kouluun. 
• Hae koirallesi uusi veromerkki. 
• Vuokraa varasto, jos kaipaat tilapäistä tai pitkäaikaista säilytystilaa. 
• Osta siivousvälineet sekä pakkaus- ja suojausmateriaalit. 
• Jos vara-avaimesi on ollut säilytyksessä tuttavallasi, pyydä se takaisin. 
• Aloita loppusiivous esimerkiksi pinttymien poistolla ja lattiakaivojen puhdistamisella. 
• Muuttopalvelusta itsessään ei saa kotitalousvähennystä. Muihin muuttoon liittyviin palveluihin voi 

kuitenkin kuulua kotitalusvähennysoikeus. Tyypillinen esimerkki on muuttosiivous. 

10. Muista nämä uuteen kotiin 

• Palovaroittimet 
• Verhot 
• Lamput  
• Jääkaappi ja pakastin (laita virrat päälle riittävän aikaisin, jotta pakastinkin kerkeää kylmetä) 
• Liittimet pesukoneisiin 
• Käyttöohjeet koneisiin ja laitteisiin 
• Avaimet ja lukot (kellari yms.) 

11. Juuri ennen muuttoa 

• Suojaa kiinteistöjen kulmat ja lattiat. 
• Järjestä pysäköintitila muuttoautolle.  
• Katso että muuttohenkilöiden kantoreitti autolle on mahdollisimman esteetön 
• Vie uuteen asuntoon työkaluja, naposteltavaa, juotavaa ja katso, että tekemäsi ensihetken laatikko 

siirtyy muutossasi niin, että sen sisältö on muuton jälkeen heti saatavissa. 
• Varmista, että uudessa asunnossa on muuttopäivänä riittävä valaistus, erityisesti jos muutat 

pimeään vuodenaikaan.  

http://www.muuttolaatikko.fi/
mailto:asiakaspalvelu@muuttolaatikko.fi

