OULAINEN

Edut kaikille uusille*
oulaistelaisille!

Nyt tarjolla: Loistavat palvelut, kulkuyhteydet, koulut,
opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet | Pyhäjoki, Piipsjärvi
ja kaunis luonto | Hyvinvoinnin palvelukeskittymä | Yrittäjille tukea ja tiloja | Vapaita tontteja lukuisilla mahdollisuuksilla | Kulttuurielämyksiä

Ilmainen
3 kk vuokraasuminen
- etusi jopa
2400€!

2000 €
rahallinen tuki
ensimmäiseen
omistusasuntoon

Alle 12v.
muuttavasta
tai tänä vuonna
syntyvästä

lapsesta
500€ tuki

Kysy lisää
Oulaisten Amiraali Oy
Päivi Yppärilä
paivi.ypparila@op.fi
puh. 010 257 1721

Oulaisten kaupunki
Kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari
jarmo.soinsaari@oulainen.fi
puh. 044 4793 208

oulaistenamiraali.fi | oulainen.fi
* Uuden asukkaan on muutettava kotipaikkansa/kirjansa Oulaisiin 31.12.2020 mennessä.
ILMAINEN 3 KK VUOKRA-ASUMINEN
- ETUSI JOPA 2400€!
- Ensimmäinen asumiskuukausi pitää olla joko
marraskuu tai joulukuu 2020 ja Oulaisissa on
asuttava kolme peräkkäistä kuukautta.
- Kotikunta on oltava Oulainen asuntoa haettaessa/tukipäätöstä myönnettäessä ja myös
31.12.2020.
- Olet sitten eläkeläinen, työhän tuleva tai
opiskelija, voit kokea Oulaisten kaupungin
harrastukset, palvelut ja hyvät kulkuyhteydet
sekä ystävällisen ilmapiirin kolmen kuukauden

koeasumisen aikana.
- Oulaisten Amiraali tarjoaa sopivan kodin
saunallisista yksiöstä perheasuntoihin rivi- tai
kerrostalossa koulujen, päiväkotien ja palveluiden lähellä. Osa asunnoista on valmiiksi
kalustettuja. Lemmikit ovat sallittuja kaikkiin
asuntoihin.

2000 € RAHALLINEN TUKI ENSIMMÄISEEN
OMISTUSASUNTOON
- Ensimmäisen omistusasunnon ostamista
Oulaisista kaupunki tukee 2000€:lla.
- Kela voi maksaa asumistukea ruokakunnalle,

joka asuu omistusasunnossa. Omistusasuntona
pidetään osakehuoneistoa tai omakotitaloa,
josta ruokakunta omistaa vähintään 50 %.
- Omistusasunnoksi katsotaan myös yhteisomistuksessa oleva asunto ja asunto, jonka
asumiskustannuksista ruokakunta vastaa kuten omistusasunnossa. Tällainen tilanne
on esimerkiksi silloin, kun leski on pitänyt
itsellään hallintaoikeuden kuolinpesän omistamaan asuntoon.
- Eräissä omistusasunnon tyypeissä rahoitus
perustuu taloyhtiön ottamaan lainaan, joka
kattaa suuren osan asunnon kokonaiskauppa-

hinnasta. Myös nämä asunnot katsotaan
omistusasunnoiksi, koska omistusoikeus
siirtyy ostajalle kaupantekotilaisuudessa.

ALLE 12V. MUUTTAVASTA TAI TÄNÄ
VUONNA SYNTYVÄSTÄ LAPSESTA 500€ TUKI
- Oulaisiin 2020 muuttohetkellä alle 12-vuotiaasta lapsesta maksetaan 500€ tuki.
- Oulaisiin 2020 syntyvästä lapsesta maksetaan
500€ tuki.
- Tukipäätöstä myönnettäessä ja myös
31.12.2020 asukkaiden kotikunnan (tarkistetaan) on oltava Oulainen.

