
 VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMISILMOITUS 
 
 
VUOKRANANTAJA 

(Toimisto täyttää) 
 

(Toimisto täyttää) 
Kustannuspaikka  

 

VUOKRAUSKOHDE (IRTISANOTTAVA HUONEISTO) 
Osoite 

 
Huoneisto- 
numero  

Huoneisto-tyyppi 
 

Pinta-ala 
 

Kerros 
 

 
VUOKRALAINEN / VUOKRALAISET 

Nimi 
 

H-tunnus  Puhelin 
 

Nimi 
 

H-tunnus  Puhelin 
 

 

IRTISANOMINEN Edellä mainittu vuokrasuhde irtisanotaan päättyväksi: 
Päättymispäivä 

 Vuokrasopimus päättyy kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Irtisanomisaika on vähintään 1 kuukausi. 
Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana 

vuokranantajan edustaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Jos asunto irtisanotaan esimerkiksi 
21.7., irtisanomisaika ja vuokravastuu päättyvät 31.8. Irtisanominen on toimitettava todisteellisesti. 

Muuttopäivä 
 

 

UUSI OSOITE (MIHIN MUUTTAA) 
Uusi osoite 

 
Postinumero 

 
Paikkakunta 

 

 
VUOKRAOIKEUDEN SIIRTO Vuokraoikeuden siirtokohta rastitetaan ainoastaan silloin, kun vuokraoikeus halutaan siirtää huoneistossa 

asuvalle puolisolle, perheeseen kuuluvalle lapselle tai jommankumman puolison vanhemmalle. 
 

Vuokraoikeuden siirto   Kenelle siirretään  Mistä alkaen  

 Muut huomautukset (esim. jos vuokrasuhde irtisanotaan 
ainoastaan toisen vuokralaisen osalta)  

 
(Asukas täyttää) 

IRTISANOMISEN SYY Irtisanomisen pääasiallinen syy (rastitetaan tärkein irtisanomiseen vaikuttanut tekijä). 
     

 Asunnon sijainti   Muutto toiselle paikkakunnalle 
 Asunnon koko   Rauhattomuus 
 Asunnon kunto tai varustetaso   Saamani palvelun laatu 
 Asunnon hinta   Muu, mikä:  
 Alun perin tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi   En halua kertoa 

     

 

IRTISANOMISAIKANA Huoneistossa suoritetaan irtisanomisaikana huoneistotarkastus. 
 

 Huoneistossa on lemmikkejä. Eläintietojen tarkennus:  

 Olen valmis tarvittaessa esittelemään asuntoa myös itse. 

 Annan vuokranantajalle luvan ottaa ja käyttää valokuvia asunnon markkinoinnissa. 

 Annan vuokranantajalle luvan ottamieni valokuvien ja tekstien käyttämiseen asunnon markkinoinnissa. 
 Puhelinnumeroni voi tarvittaessa antaa uudelle asukkaalle esim. avainten luovutusta varten. 

 

VAKUUDEN PALAUTUS Vakuus palautetaan tilille:  
Tili Tilin omistaja 
  

 

ALLEKIRJOITUKSET 
Paikka 

 Vuokralainen / vuokralaiset  
 
 
 

Aika 
 

 

IRTISANOMISILMOITUKSEN TIEDOKSISAANTI Olen tänään vastaanottanut tämän irtisanomisilmoituksen. 
Paikka 

  
Aika 

 
 puolesta    

6/2019 
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