
                         VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMISILMOITUS 
 
VUOKRAUSKOHDE (IRTISANOTTAVA HUONEISTO) 
Osoite 
 

Oma arvioni huoneiston kunnosta 
                                                        

Huoneistotyyppi 
 

Pinta-ala Kerros Siisti / kunnossa              Maaliremontti      Remontoitava 

Autopaikka    kyllä      ei   Saunavuoro   kyllä     ei   

Ovatko kaikki avaimet tallessa 
 kyllä      ei   

Mikäli ei, hukkuneiden avainten lukumäärä?  

 
VUOKRALAINEN / VUOKRALAISET 
Nimi 
 

H-tunnus Puhelin 

Nimi 
 

H-tunnus Puhelin 

 
IRTISANOMINEN Edellä mainittu vuokrasuhde irtisanotaan päättyväksi: 
Päättymispäivä 
 
 

 
 Vuokrasopimuksen irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Irtisanomisaika 
lasketaan alkavaksi sen kuukauden viimeisestä tai viidennestätoista päivästä vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, jona 
irtisanominen on suoritettu. Suorita irtisanominen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa muuttosi varmistuttua. Muuttopäivä (asunto tyhjä) 

 
 
 
IRTISANOMISAIKANA 

  Muuttopäivän ollessa sopimuksen päättymispäivää aikaisempi, voi 
huoneistossa käynnistää huoneistoremontin (ilman vuokrahyvitystä) 
 

  Lähtötarkastuksen saa suorittaa ennen pois muuttoa 
  Asunnossa on lemmikkieläimiä 

Mahdollinen asunnon näyttö tulevalle asukkaalle asumisaikana                           
   näytän itse, yhteystietoni saa luovuttaa asunnon katsojalle 
   TVA:n edustaja näyttää sopimuksen mukaan                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                        
 
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 vanhemmalle. 
Vuokraoikeuden siirto       
 

Kenelle siirretään H-tunnus 

Mistä alkaen 
 

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

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

  muutto omistus / ASO asuntoon 
  muutto toiselle paikkakunnalle 
  vaihto toiseen TVA:n asuntoon  
  asunnon sijainti 
  asunnon koko  

 

  asunnon kunto / varustelutaso 
  alueen huono maine / turvattomuus 
  vuokran suuruus 
  häiritsevät naapurit 
  erotilanne 
  Muu, mikä 

 
 
VAKUUSMAKSUN PALAUTUS Vakuusmaksu palautetaan tilille: 
Pankki 
 
 

Tili Tilinomistaja 

 
Vuokrasopimuksen yhteydessä olen saanut ohjeet asunnon muuttosiivouksesta ja sitoudun noudattamaan niitä. 
Mikäli vuokrasopimus on tehty useamman henkilön nimiin, tulee kaikkien osapuolten myös irtisanoa vuokrasopimus jos huoneisto jää tyhjäksi. 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
Paikka 
 

Vuokralainen / vuokralaiset 
 
 Aika 

MYÖS KANSSA-ASUJAN ALLEKIRJOITUS (jos kyseessä on avio-/avopuoliso) 
Paikka 
 

 
 
 Aika 

 
IRTISANOMISILMOITUKSEN TIEDOKSISAANTI Olen tänään vastaanottanut tämän irtisanomisilmoituksen 
Paikka  

 
 Aika 
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