ASUNTOHAKEMUS

saapunut

nro

HAKEMUS VOIMASSA 6 kk

Hakijan on itse huolehdittava
hakemuksen uusimisesta.

HAKIJAN 1 HENKILÖTIEDOT

TÄYTETÄÄN PAINOKIRJAIMIN

Sukunimi ja entiset nimet

etunimet

Henkilötunnus

henkikirjoituspaikka

alkaen
20

–
Osoite

postinumero ja -toimipaikka

kotipuhelin

Arvo tai ammatti

työnantaja

työpuhelin

Siviilisääty

1.

2.

naimaton

3.

avoliitossa

naimisissa

4.

5.

harkinta-aika

eronnut

HAKIJAN 2 HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet

etunimet

Henkilötunnus

henkikirjoituspaikka

alkaen

–

20

Osoite

postinumero ja -toimipaikka

kotipuhelin

Arvo tai ammatti

työnantaja

työpuhelin

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT
Nimi

–
–
–
–
–

HAETTAVA HUONEISTO
Kunta

Kaupunginosa

Talon nimi (jos tiedossa)

KEMI
Rakennus
1. tavallinen vuokra-asunto
Talotyyppi

2. vanhusten talo

1. kerrostalo
Huoneistotyyppi

3. luhtitalo

h+kk/k tai
Muita toivomuksia

2. rivitalo

h+kk/k

3. muu, mikä

4. mikä tahansa
huoneiston koko

1. valmistuva
m2

–

2. vanha

3. kumpi tahansa
m2

ASUNNON TARPEEN SYYT
1. ASUNNOTTOMUUS
A. ASUNNOTON , mistä alkaen, miksi

B. ASUNTO ASUMISKELVOTON

, miksi

2. MUUTTOUHKA NYKYISESTÄ ASUNNOSTA

(päätökset liitteeksi), päivämäärät

B. VUOKRANANTAJA IRTISANONUT

A. OIKEUDEN PÄÄTÖS
muutettava viimeistään

muutettava viimeistään

C. ASUNTO PURETAAN

D. HARKINTA-AIKA ALKANUT

muutettava viimeistään

muutettava viimeistään

MIKSI HÄÄDETTY/IRTISANOTTU NYKYISESTÄ ASUNNOSTA

3. MUUTTO PAIKKAKUNNALLE TYÖN VUOKSI
Työnantaja

alkamispäivä

Työpaikan osoite

4. TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
A. ASUMISVÄLJYYS JA TALOTYYPPI
Asukkaiden lukumäärä

Huoneistotyyppi

Huoneiston pinta-ala
h+kk/k

1
kerrostalo

2
rivitalo

3

m2

4

omakotitalo

muu, mikä

B. VARUSTETASO JA KUNTO

Asunnon varusteet
viemäri

vesijohto

parveke

hissi (talossa)

lämmin vesi

keskus/sähkölämmitys
Asunnon kunto
erinomainen

hyvä

sisä – WC
tyydyttävä

suihkuhuone/sauna
heikko

C. HALLINTASUHDE
omistaja

päävuokralainen

asuntola

yhteiskäyttöinen asunto

alivuokralainen

asuu vanhempien luona
työsuhdeasunto
vuokra/yhtiövastike
sisäänmuuttovuosi

muu, mikä

D. MUUT ASUNNONTARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT

(Tarvittaessa käytettävä liitteitä)

TULOT JA OMAISUUS
Nykyiset kuukausitulot vähentämättöminä €

Omaisuuden käypä arvo €

Hakija täyttää

Hakija täyttää

Hakijan 1
Hakijan 2
Muiden
Yhteensä
Vähennykset
Omaisuuteen
kohdistuvat velat

Yhteensä
Huomioon otettava
tulo ja varallisuus

SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA / KIINTEISTÖSTÄ
Omistaako hakija ja/tai puoliso tai muu asumaan tuleva henkilö osakehuoneiston, omakotitalon, asuintalon tai muun kiinteistön.
omakotitalon

osakehuoneiston
Omistajan nimi
Kiinteistön/yhtiön sijaintikunta

muun asuintalon
muun kiinteistön
Kiinteistön nimi ja RN:o/yhtiön nimi
Hankkimisaika

/

Kiinteistön koko

Asunnon koko

20

Asunnon käyttö
Hakijan oma asunto
vuokrattu
Osakehuoneiston/kiinteistön nykyinen myyntiarvo

vapaa-ajan asunto
muu, mikä
Onko omistaja luopunut asunnosta
on

20

/

ei ole

on
Hakija 1
ei ole
asunut kaupungin vuokra-asunnossa

on
Hakija 2
ei ole
asunut kaupungin vuokra-asunnossa

osoite

osoite

aika

20

–

20

aika

20

–

20

Edellä olevat tiedot vakuutan oikeaksi
Päiväys ja allekirjoitus

Hakemus palautetaan Koy Itätuulen toimistoon, Valtakatu 34, 94100 Kemi. Tai fax (016) 259 150.
Varmista, että olet täyttänyt hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti ja liitä mukaan kopiot
tarvittavista liitteistä. Ohjeet liitteistä takasivulla.
Luottotiedot tarkastetaan.
Hakemus pyydetään palauttamaan henkilökohtaisesti, mikäli mahdollista.

HAKEMUKSEN LIITTEET
Ota liitteeksi tulevista todistuksista kopiot, emme vastaanota alkuperäisiä
Tulot:

– työssäkäyvältä palkkatodistus työnantajalta tai viimeisin palkkalaskelma

Opiskelija:

opiskelutodistus

Verotodistus:

jokaiselta yli 18–vuotiaalta hakijalta

Omaisuus:

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

Asunnottomuus:

selvitettävä missä oleskelee ja miten on joutunut asunnottomaksi
jos nykyinen asunto on irtisanottu tai asukas on saanut häädön, jäljennös kirjallisesta irtisanomisesta
tai oikeuden häätöpäätöksestä

Avioero:

avioeropäätös tai todistus eron vireilläolosta

Terveydentila:

mikäli hakija katsoo, että hänen terveydellisillä olosuhteillaan on vaikutusta asunnon tarpeeseen,
on hakemukseen liitettävä lääkärinlausunto, joka on laadittu asunnonhakua varten

– eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä
– työttömältä viimeisin ilmoitus päivärahan maksamisesta
– liikkeenharjoittajalta viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tulonselvityslomake kirjanpitäjän täyttämänä

MUUTA HUOMIOITAVAA
Kiinteistö Oy Itätuulen asunnoista peritään vakuusraha, joka on suuruudeltaan
asunnon yhden kuukauden vuokra
Kuitti maksetusta vakuusrahasta on esitettävä vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.
HAKEMUKSEN VOIMASSAOLO
Asuntohakemus on voimassa kerrallaan 6 kk. Hakijan on itse huolehdittava hakemuksen uusimisesta.

VAIN YHTIÖN MERKINTÖJÄ VARTEN:

