Saapunut

ASUNTOHAKEMUS

______.______20___

vuokra-asunto
vuokra-asunnon vaihto
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin)

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Kotipaikka

Alkaen

Nykyinen osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin kotiin

Sähköpostiosoite

haluatko ilmoituksen myös sähköpostina

kyllä
Arvo tai ammatti

en

Toimipaikka

Alkaen

Puhelin työhön

Siviilisääty

naimaton

kihloissa

avoliitossa

naimisissa

asuu erillään

eronnut

leski

AVO-/AVIOPUOLISON TAI KIHLATUN HENKILÖTIEDOT (Täytetään vain jos muuttaa mukana)
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin)
Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Kotipaikka

Arvo tai ammatti

Alkaen

Toimipaikka

Alkaen

Nykyinen osoite

Puhelin työhön

Postinumero ja -toimipaikka

Asuu hakijan kanssa

kyllä
Raskaustodistus

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT (käytä liitettä tarvittaessa)
Nimi

HAETTAVA HUONEISTO
Kunta

Henkilötunnus

Kylä

tavallinen vuokra-asunto

Talon nimi (jos tiedossa)

työsuhdeasunto

Rakennus

muu, mikä
Talotyyppi

valmistuva
Huoneistotyyppi
1 h + kk/k

vanha

kumpi tahansa

2 h + kk/k

3h+k

Huoneiston koko

m²

-

kerrostalo
4h+k

rivitalo
mikä tahansa

m²

Muita toivomuksia (esim. vuokran suuruusluokka, oma sauna, asunnon tarve jne.)

ei
on

ei

2
ASUNNONTARVE (kohdat 1-3 täytetään tarpeen mukaan)
1.

ASUNNOTTOMUUS
Nykyinen majapaikka

Asunnoton
alkaen

_____._____20____
Syy (osoitettava terveys- ja rakennustarkastajan antamalla selvityksellä)

Asunto asumiskelvoton
2.

3.

MUUTTOUHKA NYKYISESTÄ (päätökset liitteeksi)

Oikeuden päätös

Muutettava viimeistään _____._____20__

Vuokranantaja irtisanonut

Muutettava viimeistään _____._____20__

Asunto puretaan tai peruskorjataan

Muutettava viimeistään _____._____20__

Tuomittu harkinta-aika/avioeroon

Muutettava viimeistään _____._____20__

MUUTTO PAIKKAKUNNALLE TYÖPAIKAN VUOKSI (Työnantajan ilmoitus työpaikasta)

Työnantaja_______________________________________________________________________________
Toimipaikan osoite_________________________________________________________________________
Työn alkamispäivä_________________________________________________________________________

4.

TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
Asukkaiden lukumäärä

Huoneistotyyppi

Huoneiston pinta-ala, m²

ASUMISVÄLJYYS
JA TALOTYYPPI
kerrostalo
Asunnon varusteet

VARUSTETASO
JA KUNTO

rivitalo

omakotitalo

muu, mikä

viemäri

vesijohto

lämmin vesi

keskus- tai sähkölämm.

kylpy-/suihkuh.

as.koht.sauna

parveke

hissi (talossa)

erinomainen

hyvä

tyydyttävä

heikko

omistaja

päävuokralainen

alivuokralainen

asuu vanhempien luona

työsuhdeasunto

asuntola

yhteiskäyttöinen asunto

muu, mikä

sisä-WC

Asunnon kunto

HALLINTASUHDE

5.

MUUT ASUNNONTARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT (käytä liitettä tarvittaessa)

3
TULOT JA OMAISUUS
Nykyiset kuukausitulot vähentämättöminä €
Hakija täyttää
Kunnan merkintöjä

Omaisuuden käypä arvo €
Hakija täyttää
Kunnan merkintöjä

Hakijan
Avo-/aviopuolison
Muiden

Yhteensä
Vähennykset

Selvitys veloista

Huomioon otettava tulo
ja varallisuus

SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA/KIINTEISTÖSTÄ
Omistaako hakija ja/tai puoliso tai muu asumaan tuleva henkilö tai ovatko he omistaneet kokonaan tai osaksi viiden viime vuoden aikana
osakehuoneiston
Omistajan nimi

Kiinteistön/yhtiön sijaintikunta

omakotitalon

muun asuintalon
muun kiinteistön
Kiinteistön nimi ja Rnro/yhtiön nimi

Hankkimisaika

Kiinteistön koko

ei mitään mainituista

Asunnon koko
m²/ha

m²

Asunnon käyttö
hakijan oma asunto
vuokrattu
Kiinteistön/osakehuoneiston nykyinen myyntiarvo

vapaa-ajan asunto
muu, mikä
Onko omistaja luopunut asunnosta?
kyllä, päivämäärä

ei ole

kyllä, vuonna __________

ei

Olen/olemme aikaisemmin asuneet Leppävirran kunnassa
arava-/yhtenäislainoitetussa vuokra-asunnossa

Osoite___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

ALLEKIRJOITUS/ALLEKIRJOITUKSET

Edellä olevat tiedot vakuutan/vakuutamme oikeaksi.
Paikka ja aika

Allekirjoitus

4

HAKEMUKSEN LIITTEET
(puutteellista hakemusta ei voida käsitellä)

KUUKAUSITULOT

Työssäkäyvä

palkkatodistus

Eläkkeensaaja

todistus bruttoeläkkeen/eläkkeiden määrästä

Työtön, työllistetty tai ammattikurssilla oleva

Kelan tai ammattiliiton todistus maksetusta päivärahasta

Liikkeenharjoittaja

viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tulonselvityslomake
kirjanpitäjän täyttämänä

Paikkakunnalle muuttava

tulevalta työnantajalta todistus työn alkamisesta sekä maksettavan
palkan määrästä

Armeijassa oleva
Opiskelija

palvelutodistus
opiskelutodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta
opiskelijoilta. Todistuksessa tulee näkyä arvioitu valmistumisaika.

Äitiyslomalla, hoitovapaalla, kotihoidontuella, opinto- tai
virkavapaalla oleva

todistus ennen työstä pois jäämistä olleesta palkasta

VEROTUSTODISTUS

kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta viimeksi
toimeenpannusta verotuksesta

OMAISUUS

Mikäli hakijoilla on omaisuutta (esim. osakehuoneisto, omakotitalo,
maatila, muu kiinteistö tai osuus niistä) on annettava selvitys omaisuuden
käyvästä arvosta ja hakijoiden veloista luotonantajalta.
Mikäli omaisuudesta on luovuttu aikaisemmin, on hakemukseen
liitettävä jäljennös kauppakirjasta tai muu selvitys (esim.
ositus/pesänjakosopimus) josta käy ilmi luovutushinta. Mikäli omaisuuteen
kohdistuu velkaa, pankin todistus tai muu luotettava selvitys kaupanteon
yhteydessä maksetusta velasta.

MAHDOLLISET ASUNNONTARPEEN PERUSTELUT

irtisanominen, jäljennös kirjallisesta irtosanomisesta
häätö, jäljennös oikeuden häätöpäätöksestä
avioero, avioeropäätös tai todistus eron vireilläolosta
mikäli hakija katsoo, että terveydellisillä olosuhteilla on vaikutusta
asunnontarpeeseen, on hänen syytä hankkia kodinhoidon arvio asunnon
tarpeesta.

MUUT MAHDOLLISET LIITTEET

terveydenhoitajan todistus raskaudesta
todistus lapsen elatusavun maksamisesta
terveystarkastajan lausunto (esim. asunnon asumiskelvottomuus)
virallinen asunnon purkupäätös

TARVITTAVAT JÄLJENNÖKSET PYYDETÄÄN OTTAMAAN ETUKÄTEEN

HAKEMUS ON VOIMASSA 3 KUUKAUTTA, JONKA JÄLKEEN SE ON UUSITTAVA

