ASUNTOHAKEMUS
Hakemus on voimassa 6 kk.

Voidaan uusia soittamalla.

Numero _____________
Saapunut _____________

Uusi hakemus
Vaihtohakemus

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet

Etunimet (puhuttelunimi tikkukirjaimin)

Henkilötunnus

Puhelinnumero päivisin

Nykyinen osoite

Postinumero- ja toimipaikka

Sähköpostiosoite, johon minulle voi lähettää viranhaltijapäätöksen asukasvalinnasta
Arvo tai ammatti
Siviilisääty

naimaton

Työnantaja ja toimipaikka

kihloissa

avoliitossa

naimisissa

asuu erillään

eronnut

leski

PUOLISON TAI MUUN YHTEISVASTUULLISEN VUOKRALAISEN HENKILÖTIEDOT
(Täytetään vain, kun puoliso tai muu yhteisvastuullinen vuokralainen muuttaa haettavaan asuntoon)

Sukunimi ja entiset nimet

Etunimet (puhuttelunimi tikkukirjaimin)

Henkilötunnus

Puhelinnumero päivisin

Nykyinen osoite

Postinumero- ja toimipaikka

Sähköpostiosoite
Arvo tai ammatti

Työnantaja ja toimipaikka

Asuu hakijan kanssa

Kyllä

Ei

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT (Tarvittaessa käytettävä liitettä) Raskaustodistus
Nimi

On

Henkilötunnus

HAETTAVA HUONEISTO
Kaupunginosa toivomukset
Ydinkeskusta
Metsola

Valkeisenmäki

Kolmisoppi

Talotyyppi
Kerrostalo
Rivitalo
Huoneisto tyyppi
1h+k/kk
2h+k/kk
3h+k
4h+k
5h+k
mikä tahansa
Muuta
Esteetön pääsy asuntoon (hissitalo tai katutaso)
Huoneistosauna
Muita toivomuksia

Sammalsekä

Iisvesi

Vuokran suuruus korkeintaan (€)
Huoneiston koko (m2)

Parveke

Talopesula

Internet-yhteys/kaapeli-TV

PL 13, 77600 SUONENJOKI
puh. 044 758 14 56 tai 044 758 14 55
e-mail: asuntotoimisto@suonenjoki.fi
suonenjoki.fi - asuminen-ja-ymparisto - asuminen-ja-tontit - vuokra-asuminen

ASUNTOHAKEMUS

ASUNNON TARVE (Kohdista 1-4 täytetään sopivin)
1. ASUNNOTTOMUUS

Alkaen

Asunnoton

Syy

Nykyisen majapaikan osoite

Syy. Liitä mukaan viranomaisen, esim. terveystarkastajan lausunto tai muu vastaava selvitys.

Asunto asuinkelvoton

2. MUUTTOVELVOITE NYKYISESTÄ ASUNNOSTA (Päätökset liitteeksi)
Tuomioistuimen päätös
Asunnon hallintasuhde päättynyt tai päättymässä
Ero
Muutettava viimeistään

Asunto puretaan
Asunto peruskorjataan
Asuntoa kielletty käyttämästä asumiseen

Lisätietoja

3. MUUTTO PAIKKAKUNNALLE TYÖPAIKAN VUOKSI
Työnantaja

Työn alkamispäivä

Työnantajan osoite

4. MUU SYY
Muu syy, mikä

TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
A. ASUMISVÄLJYYS JA TALOTYYPPI
Huoneisto tyyppi
1h+k/kk
2h+k/kk
Talotyyppi
Kerrostalo
Rivitalo

3h+k

4h+k

Omakotitalo

Huoneiston koko m2
5h+k

Asukkaiden määrä

suurempi

Muu, mikä

B. VARUSTETASO JA KUNTO
Asunnon varusteet
viemäri
vesijohto
parveke
sauna
Asunnon kunto
erinomainen
hyvä

lämmin vesi
hissi talossa
tyydyttävä

lämmitys

sisä-WC

kylpyhuone

heikko

C. HALLINTASUHDE
omistaja, omistusasunto:
myydään, kauppasumma

€

päävuokralainen
alivuokralainen
Yhtiövastike/vuokra €/kk

vuokrataan, vuokra €/kk:
työsuhdeasunto

jää muun perheen asunnoksi

asuu vanhempien luona

muu hallintaoikeus,

PL 13, 77600 SUONENJOKI
puh. 044 758 14 56 tai 044 758 14 55
e-mail: asuntotoimisto@suonenjoki.fi
suonenjoki.fi - asuminen-ja-ymparisto - asuminen-ja-tontit - vuokra-asuminen

jää tyhjilleen

ASUNTOHAKEMUS

TULOT JA VARALLISUUS
Hakija täyttää

Viranomaismerkinnät

Hakijan bruttotulot kuukaudessa
Puolison bruttotulot kuukaudessa
Hakijan ja puolison
vuosittaiset pääomatulot
Muut tulot
Huomioon otettavat
tulot yhteensä
Omaisuuden käypä arvo
Opintolaina
Asuntolaina
Muut lainat ja vähennykset
Huomioon otettava
varallisuus yhteensä

Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Vuokranantajalla on oikeus tarkastaa hakijan ja muiden yhteisvastuullisesti sopimuksesta vastaavien
luottotiedot ennen asunnon tarjoamista vuokravakuuden määrittämistä varten.

HAKEMUKSEN LIITTEET (Toimitettava ennen vuokrasopimuksen tekemistä)
Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta, eli palkkalaskelma
Verotuspäätös ja esitäytetty veroilmoitus viimeksi toimitetusta verotuksesta, kiinteistöjen osalta kiinteistöverolippu kaikilta
huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta
Todistus eläkkeen tai etuuden määrästä (brutto euroa/kk)
Raskaustodistus
Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta
Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
Luotonantajan todistus veloista
Selvitys maahanmuuttajan oikeudesta oleskella maassa (kopio passista ja oleskeluluvasta)
Muita liitteitä, mitä

Asunnon asumiskelvottomuus, muuttovelvoite nykyisestä asunnosta ja paikkakunnalta saatu työpaikka on osoitettava erillisellä
selvityksellä.
Mikäli asunnontarvetta halutaan perustella muilla syillä, on hakemuksen tueksi liitettävä erillinen liite, esim. lääkärin lausunto tai
lasten huollosta/tapaamisoikeudesta tehty sopimus.
Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi.
Mikäli hakija tahallisesti antaa vääriä tietoja, viranomainen voi hylätä hakemuksen.
Antamalla lomakkeella sähköpostiosoitteesi hyväksyt sen, että viranhaltijapäätös asukasvalinnasta lähetetään sinulle sähköisesti.
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