
ASUNTOHAKEMUSSODANKYLÄN KUNTA  
ASUNTOTOIMI
PL 60
99601  SODANKYLÄ  vuokra-asunto            vuokra-asunnon vaihto

Hakemus on voimassa 6 kk:tta jättöpäivästä lukien Numero (viranomainen täyttää)        Vuosi  (viranomainen täyttää)

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet Etunimet

 Henkilötunnus  Kotipaikka alkaen

 Nykyinen osoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin

 Arvo tai ammatti Toimipaikka tai työantaja Puhelin toimeen

 Siviilisääty asuu
naimaton avoliitossa naimisissa erillään eronnut leski

AVIO/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT (täytetään vain jos puoliso muuttaa haettavaan asuntoon)
Sukunimi ja entiset nimet Etunimet

 Henkilötunnus  Kotipaikka alkaen

 Arvo tai ammatti Toimipaikka Puhelin toimeen

 Asuu hakijan kanssa Osoite Postinumero ja -toimipaikka
kyllä ei

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT (tarvittaessa käytettävä liitettä) Raskaustodistus
on ei ole

 Nimi Henkilötunnus

HAETTAVA HUONEISTO
Kunta Kunnan osa/Kylä

 Talon nimi tai osoite (jos tiedossa)

 Haettava asuntotyyppi Rakennus Talotyyppi

 Huoneistotyyppi Huoneiston koko m²
        h+kk/k tai h+kk/k mika tahansa

Ohjeteksi
1) Liiku kentissä  eteenpäin tab-näppäimellä ja taaksepäin shift+tab-näppäimellä.2) Käytä täyttäessäsi pieniä kirjaimia (Erisnimen alkukirjain isolla)3) Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla4) Täyttöohjeet ovat avattavia/suljettavia ohjeita, jotka VOIDAAN SULKEA VASEMMAN YLÄKULMAN LAATIKOSTA, ohjeen ollessa aktiivinen. Ohje aktivoidaan klikkaamalla kenttää. Ohje voidaan AVATA KAKSOISKLIKKAAMALLA keltaista ohjeikonia.5) Jos kenttään on sijoitettu erillinen ohjeteksti, saat sen esiin viemällä hiiren kursorin kentän päälle.6) Käytä päivämäärissä muotoa pp.kk.vvvv esim12.12.2000.7) Lomake voidaan tyhjentää 'tyhjennä lomake' painikkeen avulla.8) Valintaikkunasta voit valita oikean vaihtoehdon esim.haettavan asuntotyypin. Valitaikkuna avautuu klikkaamalla hiirellä valintaikkunan oikealla puolella olevaa nuolenpäätä .9) Seuraavalle lomakesivulle pääset esim. 'seuraava sivu' -painikkeen avulla10) Edelliselle lomakesivulle pääset esim. 'edellinen sivu' -painikkeen avulla11) Muista allekirjoittaa lomake tulostettuasi seHuom!Vuokrasuhteen aloittamisen ehtona on  yhden (1) kuukauden vuokran  suuruinen   vuokravakuuden   suorittaminen.   Vakuudesta   voidaan   periä  asunnonhaltijalta   esim. asunnon  rikkomisesta  tai  normalia  suuremmasta kulumisesta  aiheutuneet  korjauskustannukset  ja/tai vuokrarästit.



 Muita toivomuksia

ASUNNON TARVE
Asunnottomuus
 Asunnottomuus Alkaen

 syy, jos asunto asuin kelvoton (liitä viranomaisen selvitys)

Muuttovelvoite nykyisestä asunnosta
 Nykyinen majapaikka

 Muuttovelvoite Muutettava viimeistään

Muutto paikkakunnalle saadun työpaikan tai muun syyn vuoksi
 Työnantaja Työn alkamispäivä

 Työpaikan osoite

 Muu syy

Tiedot nykyisestä asunnosta ja asunnontarpeesta
 Asumisväljyys Asukkaiden lukumäärä Huoneistotyyppi Huoneiston pinta-ala m² Talotyyppi
 ja talotyyppi

Muu mikä

 Varustetaso
 ja kunta Viemäri Vesijohto Lämmin vesi Keskus-/sähkölämmitys

Sisä wc Parveke Hissi (talossa) Kylpy- tai suihkuhuone

Asuntokohtainen sauna
Asunnon kunto (valitse luettelosta)

 Hallintasuhde Muu mikä

Vuokra/käyttö-/yhtiövastike €/kk                          Sisäänmuuttovuosi

Erilliset lämmityskustannukset €/kk                     Erilliset vesimaksut €/kk



 Muut asunnon
 tarpeeseen
 vaikuttavat
 seikat

Tulot ja varallisuus €
Hakija      Avio/avopuoliso Muut

 Bruttokuukausitulot

 Pääomatulot

 Vähennykset

 Varallisuus
 
 Opintolaina
 
 Muut lainat

 Lisätietoja:

Selvitys omistusasunnosta/kiinteistöstä
 Hakija ja/tai puoliso taikka muu asumaan tuleva omistaa kokonaan tai osaksi 

osakehuoneiston omakotitalon muun asuintalon ei omista mitään edellämainituista

 Omistajan nimi

 Kiinteistön nimi ja RN:o/Yhtiön nimi

 Kiinteistön/Yhtiön sijaintikunta Hankkimisaika

 Kiinteistön koko Asunnon koko

 Asunnon käyttö Asunnon muu käyttö

LISÄTIETOJA



ALLEKIRJOITUS
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi

 Paikka ja päiväys Allekirjoitus

Nimen selvennys

HAKEMUKSEN LIITTEET

Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta

Verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta

Todistus eläkkeen määrästä (brutto €/kk)

Raskaustodistus

Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta

Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta

Luotonantajan todistus veloista

Selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa (kopio passista)

Muita liitteitä, mitä

MERKINNÄT ASIAKKAAN YHTEYDENOTOISTA  ( viranomainen täyttää):
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