
Hakemus on voimassa 3 kk ASUNTOHAKEMUS
jättöpäivästä, minkä jälkeen sen
voi uusia puhelimitse

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi Etunimet

Osoite Postinumero ja postitoimipaikka

Henkilötunnus Kotikunta Puhelin kotiin

Arvo tai ammatti Työnantaja                          Alkaen Puhelin toimeen

Siviilisääty

 avoliitossa  naimisissa  asuu erillään  eronnut  leski

AVIO / AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT
Sukunimi Etunimet

Osoite Postinumero ja postitoimipaikka

Henkilötunnus Kotikunta Puhelin kotiin

Arvo tai ammatti Työnantaja                          Alkaen Puhelin toimeen

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT (tarvittaessa käytettävä liitettä esim. raskaustodistus)
Nimi Henkilötunnus

Saapui



HAETTAVA HUONEISTO
Kunta Kunnan osa

Talotyyppi  kerrostalo  rivitalo  mikä tahansa Huoneistotyyppi

               h+k  tai                 h+k
Muita toivomuksia

ASU NNON TARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT
 asunnoton
 terveydelliset syyt
 asunnon varustetaso
 avioero/avoero
 liian pieni asunto

 liian suuri asunto
 vuokran suuruus
 avio/avoliitto
 itsenäistyminen
 paikkakunnan vaihto

 vuokrasopimuksen päättyminen
 oma asunto myyty/myynnissä
 paikkakunnalta saatu työpaikka
 muu syy, mikä

TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
Asukkaiden lukumäärä Huoneistotyyppi

                                      h+k+s

Huoneiston pinta-ala

                                         m2

Hallintamuoto

 vuokra
 vanhempien luona
 asumisoikeusasunto

 omistus
 alivuokralainen
 osaomistusasunto

 työsuhdeasunto
 opiskelija-asunto
 asuntola

TULOT JA VARALLISUUS
Nykyiset
kuukausitulot

Hakijan Avio/avopuolison Muiden

Selvitys omistusasunnosta / kiinteistöstä
 osakehuoneisto  omakotitalo
 vapaa-ajan asunto  kiinteistö

Nykyinen
myyntiarvo

Asuntoon tai kiinteistöön kohdistuvat velat

LISÄTIETOJA

ALLEKIRJOITUS
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi
Paikka ja aika                                                                     Allekirjoitus

____________________________________     _________________________________________



HAKEMUKSEN LIITTEET, liitettävä ennen vuokrasopimuksen tekemistä

Ota liitteeksi tulevista todistuksista kopio, emme palauta alkuperäisiä.
Virkatodistusta ei tarvita.

Tulot
Työssäkäyvältä palkkatodistus tai viimeisin palkkalaskelma
Eläkkeensaajan todistus bruttoeläkkeen määrästä
Työttömältä viimeisin ilmoitus maksetusta päivärahasta
Yrittäjältä viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tuloselvityslomake kirjanpitäjän
täyttämänä

Opiskelija
Opiskelutodistus

Verotustodistus
Viimeisimmän verotustodistuksen jäljennös kokosivun molemmista puolista jokaiselta yli 18-
vuotiaalta hakijalta

Omaisuus
Mikäli omistatte tai olette omistanut osakehuoneiston, kiinteistön tai osuuden niistä, tulee antaa
selvitys omaisuuden käyvästä arvosta ja selvitys siihen kohdistuvista veloista

Asunnottomuus
 Kirjallinen irtisanomisilmoitus tai oikeuden häätöpäätös

Avioero
avioeropäätös tai todistus eron vireilläolosta

Terveydentila
mikäli hakija katsoo terveydellisillä olosuhteillaan olevan vaikutusta asunnon tarpeeseen, on
hakemukseen liitettävä lääkärinlausunto

Muut mahdolliset liitteet
raskaustodistus

Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon asukasvalinnassa.

Hakemus on voimassa 3 kk jättöpäivästä, minkä jälkeen sen voi uusia esim. puhelimitse.
Neuvontaa ja ohjeita saa puhelimitse  Kangasalan Kiinteistöpalvelun numerosta 3575 219.


