
  

Palautus: Saarijärven kaupunki, Asuntotoimisto, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi   /   PL 13, 43101 Saarijärvi 
Lisätietoja: Asuntotoimiston asiakaspalvelu p. 044 4598 243 tai asuntotoimisto@saarijarvi.fi 

VUOKRA-ASUNNON IRTISANOMISILMOITUS  
 
Vuokra-asunnon irtisanominen tehdään kirjallisesti. Irtisanomisaika on yksi täysi kalenterikuukausi. Irtisanomisaika 
lasketaan alkavaksi sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanotte asuntonne. Jos siis esimerkiksi 
irtisanotte asuntonne 4.8., irtisanomisaika päättyy 30.9. Tarkistakaa voimassaolevasta vuokrasopimuksestanne 
irtisanomisehdot, sillä mm. määräaikaisissa sopimuksissa ehdot vaihtelevat sopimuksesta riippuen. 
 
Irtisanokaa asuntonne mahdollisimman aikaisessa vaiheessa muuton varmistuttua. Irtisanomisaikana asunnostanne 
kiinnostuneet asiakkaamme saattavat ottaa teihin yhteyttä sopiakseen asuntoon tutustumisesta tai antamanne 
suostumuksen mukaisesti kiinteistönhoitaja näyttää asuntoa asumisenne aikana. Huoneistoonne pyritään tekemään 
asuntotarkastus viiden arkipäivän kuluessa irtisanomisen vastaanottamisesta. 
 

IRTISANOTTAVAN ASUNNON TIEDOT 

Katuosoite ja huoneistonumero 

 

Postinumero ja -toimipaikka 

 

VUOKRALAINEN / VUOKRALAISET 

Etunimi ja sukunimi 

 

Henkilötunnus 

 

Puhelinnumero 

 

Uusi katuosoite, postinumero ja -toimipaikka 

 

Sähköpostiosoite 

 

Etunimi ja sukunimi 

 

Henkilötunnus 

 

Puhelinnumero 

 

Uusi katuosoite, postinumero ja -toimipaikka 

 

Sähköpostiosoite 

 

 

SOPIMUKSEN PÄÄTTYMISPÄIVÄ JA MUUTTOPÄIVÄ   

1)  Sopimuksen päättymispäivä on irtisanomista seuraavan 
kuukauden viimeinen päivä. 
2)  Muuttopäivän ollessa sopimuksen päättymispäivää 
aikaisemmin, voi vuokranantaja käynnistää huoneistossa 
korjaus- tai muita toimenpiteitä (ilman vuokranhyvitystä). 

 

ASUNNON NÄYTTÖ 

 Esittelemme asunnon itse 

 Kiinteistönhoitaja voi esitellä asumisen aikana 

 Asunnossa lemmikkieläimiä 

 Asunnossa saa käydä yleisavaimella 

Lisätietoja 

 

 

TILITIEDOT MAHDOLLISIA PALAUTUKSIA VARTEN 

Tilinumero IBAN-muodossa 

 

Tilin omistaja 

 

 

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 

Paikka ja päivämäärä 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennös 

 

Paikka ja päivämäärä 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennös 

 

Jos vuokrasopimus on tehty useamman henkilön nimissä, tulee kaikkien sopimuksen allekirjoittaneiden allekirjoittaa irtisanomisilmoitus. 

Sopimuksen päättymispäivä 
1)

 

_____  /  _____  /  20_____ 

Muuttopäivä 
2) 

_____  /  _____  /  20_____ 
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