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تقاضای مسکن -خوب است که توجه شود )ASUNNON HAKEMINEN (dari
در وقت درخواست خانه ،شما بايد بطور واضح از درآمدها و عايدات مالي و مخارج خود با خبر بوده و معلومات داشته باشيد تا بتوانيد
مطابق به بودجۀ مالي خود خانۀ مناسب را برای خود درخواست کنيد.

در هنگام درخواست خانۀ بطور معمول شما بايد عايدات مالي خود را در فورمۀ درخواست بنويسيد .مشخص کنيد ،که چقدر در
يکماه عايدات مالي داريد و از کجا اين عايدات بدست مي آيند .مطمئن شويد ،که آيا شما حق برخورداری از کمک هزينۀ مسکن
ادارۀ کال  KELAرا شامل مي شويد و مبلغ آن چقدر خواهد بود .توجه کنيد ،که آيا شما دريافت کننده ای اصلي هستيد و يا تنها بخشي
از آن کمکها را دريافت مي کنيد .همچنين تغييراتي را که امکان وقوع آن در زندگي شما وجود دارد ،نيز بايد پيش بيني کنيد( بعنوان
مثال ،آغاز زندگي محصلي ،طالق ،بدنيا آمدن طفل و بچه دار شدن ،رفتن به سری کار) .اين را مورد توجه قرار دهيد ،که تا چه
مبلغ کرايه خانه را پرداخته مي توانيد ،طوری که بعد از دادن مخارج مسکن (کرايه خانه ،پول آب ،پول برق ،بيمه خانه و غيره)
پول کافي برای ديگر مصارف زندگي شما برای تان باقي بمانند.
خانۀ را که کرايه اش خيلي باال باشد ،نگيريد ،حتي اگر يافتن خانه های کرايي با قيمت های متوسط دشوار باشد.
بخصوص در مناطق پايتخت و شهرهای نزديک آن يافتن خانه های کرايي با قيمت های مناسب مشکل است .درهر صورت ،نبايد
خانه ای را بگيريد ،که توان دادن کرايۀ آنرا خودتان نداريد .ندادن کرايۀ خانه ممکن است ،که پيامد های خيلي بد و مشکالت و
جنجال های طوالني را برای شما در پي داشته باشد ،مثال" ممکن است که نام شما در ليست سياه افرار بد معامله قرار بگيرد و از
خانه اخراج گرديد.
پيش از آنکه قرار داد خانۀ خود را فسخ و باطل کنيد ،فکر کنيد ،حتي اگر از آن کامال" راضي نباشيد.
اول فکر کنيد ،که چقدر امکان آن است ،که واقعا" بتوانيد خانۀ دلبخواه خود را به اندازۀ کافي ارزان بدست آوريد و اين کار چقدر
وقت مي برد .بطور معمول نبايد از خانۀ خود تا وقتي که اطمينان از خانۀ نو نداريد ،دست بکشيد .بعنوان مثال زندگي موقتي در
خانۀ آشنايان مي تواند مشکل زا باشد ،چنانچه خانۀ نو زود پيدا نشود.
در صورت ممکن سعي کنيد ،که از جاهای مختلف و از طريق های گوناگون درخواست خانه کنيد.
درخواست خانه را مي توان از مکان های گوناگون کرد ،مثال" از شهرداری ،از مو سسات عام المنفعه و از شرکت های خصوصي
خانه های کرايي .هرچه از جاهای زياد تر درخواست خانه کنيد و شرايط و خواسته های خود را در درخواست ها کمتر بگذرايد
مثال" خانه های با امکانات کامل يا مکان و موقعيت خوب ،به همان اندازه امکان پيدا کردن خانه برای شما زيادتر خواهد بود .شما
از هر مکان بطور جداگانه درخواست مسکن کنيد .درخواست ها بطور معمول برای مدت معيني اعتبار دارد ،لذا بخاطر داشته
باشيد ،که درخواست های خود را در صورت نياز تمديد کنيد.
در صورت ممکن سعي کنيد ،که از مناطق مختلف درخواست خانه کنيد.
بخصوص در پايتخت و شهرهای اطراف آن خانه های با قيمت های نسبتا" ارزانتر به دشواری و سختي يافت مي شود .سعي کنيد
که از مناطق و شهرهای خارج از مناطق پايتخت نيز درخواست خانه کنيد و از اين طريق امکان پيدا کردن خانه زيادتر است.
در صورت ممکن سعي کنيد که از مناطق مختلف درخواست خانه کنيد.
خيلي ها سعي مي کنند که از ديگر جاها به مناطق پايتخت نقل مکان کنند .در مناطق پايتخت رقابت های سخت برای يافتن خانه و
جای کار است .همچنين در خدمات امور اجتماعي و صحي ممکن است ،که صف های طوالني وجود داشته باشد .بخاطر اينکه از
خدمات شهر داری برخور دار شويد شما بايد بعنوان ساکن شهر در اداره ثبت احوال آن شهر راجستر شويد "( .ساکن شهر") .اين
مستلزم و مشروط به داشتن آن است ،که شما خانه داشته باشيد .اداره امور اجتماعي بطور معمول مسئوليت تهيۀ مسکن را برای
کساني که از جاهای ديگر مي آيند برعهده ندارد ،حتي اگر آنها بي خانه باشند.
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تمام افراد بانگاه های معامالت مسکن ،قابل اعتماد نيستند.
بخاطر کمبود مسکن گفته مي شود که در پايتخت و مناطق اطراف آن افرادی بطور غير قانوني و قاچاقي معامالت خانه را انجام
مي دهند که فعاليت های آنها درست و قابل اعتماد نيستند .بعضي از آنها خودشان نيز خارجي هستند .پيش از پيش اطمينان حاصل
کنيد که همه چيز خانه برای زندگي درست و آماده است و شما بطور رسمي و قانوني حق زندگي و بود و باش را در آنجا داريد.
تقاضا کنيد که تمام قراردادهای شما کتبي و نوشته شده باشند و از تمام پول های که تحويل مي دهيد رسيد بگيريد .بخاطر داشته
باشيد ،که در فنلند قرار دادهای کوتاه مدت خانه زياد معمول نيست و چنين اقدامي با توجه به اينکه در مدت کوتاه پيدا کردن خانۀ
کرايي مشکل است ،خطر بي خانگي را در پي دارد .به اين نيز توجه کنيد که پول کميسيون پيدا کردن خانه زياد باال نباشد .فقط در
صورتي بدنبال گرفتن قرض برای دادن پول کميسيون معامله خانۀ باشيد ،که از پس دادن پول قرض گرفته شده اطمينان داشته باشيد
و بتوانيد به آساني آن پول را پس بدهيد.
تبعيض و محروم سازی بخاطر گذشتۀ و اصليت کسي در قانون منع مي باشد ،همچنين اين شامل درخواست خانه هم مي شود.
قانون برابری ) (1325/2014منع محروميت و تبعيض شامل افرادی نيز مي شود ،که بعنوان اجاره دهندۀ خانه فعاليت دارند .کسي
که خانه را به کرايه مي دهد ،نمي تواند بخاطر تعلقات يک شخص مثال بدليل رنگ پوست ،خانه را به او کرايه ندهد .اگر به چنين
مواردی بر مي خوريد و فکر مي کنيد که با شما بر خورد تبعيض آميز شده است با اداره نظارت بر تامين برابری
 yhdenvertaisuusvaltuutettuunدر تماس شويد .در هرصورت صاحب خانه ،اين حق را دارد که شرايطي را تعيين کند
بعنوان مثال خواستار آن شود که مستاجر برای خانه بيمه مسکن بگيرد ،پول پيش بعنوان ضمانت (کرايۀ ضمانتي) بدهد و يا کرايه
نشين درآمد کافي داشته باشد.
وقتي خانۀ کرايي را گرفتيد ،بخاطر داشته باشيد ،که قرار داد خانه را رعايت کنيد و به مقررات اداره مسکن احترام بگذاريد تا
اينکه دچار مشکل نشويد.
حقوق و مسئوليت های صاحب خانه و مستاجر يعني کسي که خانه را کرايه نموده است ،هردو بر اساس قانون کرايه مسکن مي
باشد ( lakiin asuinhuoneiston vuokrauksestaقانون کرايه خانه) .چيزهايي که در قرار دادخانه نوشته شده است نيز به
قانون کرايه مسکن تاثير مي گذارند .البته قرار داد خانه را نمي توان بر خالف آنچه در قانون نوشته شده است ،نوشت.
بعنوان مستاجر وظيفه مهم شما اين است ،که کرايه خانه را به موقع و سری وقت بدهيد و خانه را خوب نگهداری و حفاظت کنيد.
اگر در خانه ،کدام مشکل و يا زياني مشاهده کرديد ،آنرا فوری به صاحب خانه اطالع بدهيد و در صورت ضرورت به تعمير کار
يا اداره خانه خبر دهيد .غفلت و سهل انگاری در مسئوليت اطالع رساني د ر بدترين شرايط ممکن است که منجر به اخراج از خانه
شود.

معلومات بيشتر در رابطه با مسايل مربوط به قرار داد خانه و حقوق مستاجرKuluttajaliiton vuokraopas :
( به زبان فنلندی آسان ،به زبان های عربي ،فرانسه ،سوئدی ،سومالي ،روسي)
http://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/materiaalipankki/asuminen/
راهنمايي عملي در رابطه با نگهداری و حفاظت خانهVinkkejä asumiseen -opas:
( به زبان فنلندی آسان ،به زبان های عربي ،انگليسي ،سومالي ،کوردی سوراني ،روسي)
http://www.4v.fi/4v-hanke/materiaalit/oppaat_ja_koulutusmateriaalit/taloyhtioille_ja_asukkaille

