
        ILMOITUS ASUNNON VÄLIAIKAISESTA LUOVUTUKSESTA 

__ Olen lukenut asunnon väliaikaista luovutusta koskevat ohjeet (ohjeet lomakkeen liitteenä) 

Sen asunnon osoite, jota väliaikainen luovutus koskee: 

_______________________________________________________________________ 

Päävuokralaisen/ten tiedot: 

Päävuokralaisen nimi: _____________________________________________________ 

Puhelinnumero: __________________________________________________________ 

Sähköpostiosoite: _________________________________________________________ 

Päävuokralaisen nimi: _____________________________________________________ 

Puhelinnumero: _________________________________________________________ 

Sähköpostiosoite: _________________________________________________________ 

Päävuokralaisen osoite luovutuksen aikana: 

_______________________________________________________________________ 

Väliaikaisen luovutuksen kesto: 

Asunto luovutetaan toisen käyttöön alkaen (pp.kk.vvvv): __________________________ 

Asunnon luovutus päättyy (pp.kk.vvvv): _______________________________________  

Aika kuukausina: ____ kuukautta 



  ILMOITUS ASUNNON VÄLIAIKAISESTA LUOVUTUKSESTA 

Väliaikaisen luovutuksen syy: 

__ Työ toisella paikkakunnalla 

__ Opinnot toisella paikkakunnalla 

__ Sairaus 

__ Muu syy 

Hakemukseen on liitetty 

__ Vuokralaisen selvitys toisella paikkakunnalla oleskelun syystä (pakollinen) 

__ Välivuokraussopimus 

Väliaikaisten asukkaiden tiedot 

Heka-alueyhtiö päivittää nämä tiedot talonkirjan asukasluetteloon. Lisää muiden 
väliaikaisten asukkaiden tiedot, jos väliaikaisia asukkaita on enemmän kuin yksi. 

Sukunimi ja etunimet: ______________________________________________________ 

Syntymäaika (pp.kk.vvvv): ________________________ 

Puhelinnumero: ___________________________________________________________ 

Sähköpostiosoite: _________________________________________________________ 

Sukunimi ja etunimet: ______________________________________________________ 

Syntymäaika (pp.kk.vvvv): ________________________ 

Puhelinnumero: ___________________________________________________________ 

Sähköpostiosoite: _________________________________________________________ 



  ILMOITUS ASUNNON VÄLIAIKAISESTA LUOVUTUKSESTA 

Valitse Heka-alueyhtiö: 

__ Heka Etelä Oy  

__ Heka Itä Oy  

__ Heka Kaakko Oy 

__ Heka Koillinen Oy  

__ Heka Länsi Oy 

Päivämäärä (pp.kk.vvvv): ________________ 

Allekirjoitus:___________________________________________________________________ 

Nimenselvennys:_______________________________________________________________

Alueyhtiö täyttää:

Tilapäinen poikkeuslupa: __ Hyväksytty __ Hylätty

Päivämäärä (pp.kk.vvvv): _______________________

Toimitusjohtajan allekirjoitus:____________________________________________________ 

Nimenselvennys: _____________________________________________________________



  ILMOITUS ASUNNON VÄLIAIKAISESTA LUOVUTUKSESTA 

Asunnon väliaikaisen luovutuksen ohjeet 

Vuokralaisella on oikeus luovuttaa asuntonsa väliaikaisesti toiselle tietyin perustein. 
Oikeus väliaikaiseen luovuttamiseen syntyy, kun vuokralaisella on toiselle paikkakunnalle 
väliaikaista muuttoa edellyttävä 

• työpaikka
• opiskelupaikka
• hoitoa vaativa sairaus
• ase- tai siviilipalvelus.

Vuokralaisen perheenjäsenen oleskelu toisella paikkakunnalla ei ole peruste väliaikaiselle 
luovutukselle. Asunnon voi luovuttaa väliaikaisesti yhtäjaksoisesti enintään kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan. Pitkän vuokrasuhteen aikana voi olla useampia kahden vuoden 
jaksoja. Päävuokralaisella on koko ajan päävuokrasopimus Hekan kanssa. 
Päävuokralainen on vastuussa vuokranmaksusta ja muista asumisen velvoitteista myös 
väliaikaisen luovutuksen aikana. Väliaikainen asukas voi maksaa vuokran suoraan Hekalle 
tai päävuokralaiselle, mutta tästä on sovittava aina Heka-alueyhtiön kanssa. 

Toimi näin, kun haluat luovuttaa asuntosi väliaikaisesti toisen käyttöön 

• Ilmoita asuntosi väliaikaisesta luovutuksesta Heka-alueyhtiöön kirjallisesti kuukautta
ennen luovutuksen alkamista. Heka-alueyhtiö vastaa sinulle, että ilmoitus on
vastaanotettu ja edellytykset väliaikaiselle luovutukselle ovat kunnossa.

• Toimita ilmoituksen mukana kirjallinen osoitus väliaikaisen luovutuksen perusteesta:
työsopimus, todistus opiskelupaikan vastaanottamista, todistus sairauden hoidosta
tai todistus asepalveluksen tai siviilipalveluksen suorittamisesta. Pelkät matkaliput
eivät kelpaa.

• Ilmoita väliaikainen asukas talonkirjoille.
• Voit halutessasi tehdä väliaikaisen asukkaan kanssa välivuokraussopimuksen.

Huomioithan, että et saa periä väliaikaiselta asukkaalta suurempaa vuokraa kuin mitä itse 
maksat Hekalle. Muista, että olet vastuussa vuokranmaksusta ja muista asumisen 
velvoitteista myös väliaikaisen luovutuksen aikana. Jos väliaikainen asukas esimerkiksi 
viettää häiritsevää elämää, kohdistuu mahdollinen varoitus sinulle. 
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