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Uusi hakemus

ASUNTOHAKEMUS

Vaihtohakemus (KAS:n asukas)

Haettava kunta:
Aluetoiveet:

Hakijan tiedot
Sukunimi (myös entiset)

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi)

Henkilötunnus

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Kansalaisuus

Nainen

Mies

Kotipaikkakunta

Alkaen (vuosi)

Kanssahakijan tiedot
Sukunimi (myös entiset)

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi)

Henkilötunnus

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Kansalaisuus

Nainen

Mies

Kotipaikkakunta

Alkaen (vuosi)

Muut asumaan tulevat henkilöt (käytä tarvittaessa liitettä)
Nimi

Raskaustodistus
Kyllä
Ei

Henkilötunnus

Ruokakunta yhteensä
Yli 18 v.

Alle 18 v.

Haettava huoneisto
Enimmäisvuokra

€/kk

Huoneistotyyppi

⃝ 1h
⃝ 2h
⃝ 3h

⃝ 4h
⃝ 5h
⃝ 6h

Talotyyppi

⃝ Kerrostalo
⃝ Pienkerrostalo
⃝ Rivitalo

⃝ soluhuone

Erityistarpeet
⃝ Huoneistosauna
⃝ Inva-mitoitus
⃝ Autopaikka

⃝ Paritalo
⃝ Omakotitalo

Muita toiveita:

Tiedot nykyisestä asunnosta
Asukkaiden lukumäärä
Hallintasuhde

kpl

Asumiskustannukset yht.

€/kk

Omistaja

Vanhempien luona

Soluasunto

Päävuokralainen

Työsuhdeasunto

Muu, mikä:

Alivuokralainen

Asuntola

Huoneiston pinta-ala

m²

Asunnon tarpeen syy

Asunnon tarve alkaen

Asunnottomuus
⃝ Avio-/avoero

⃝ Remontti

⃝ Oman asunnon myynti

⃝ Asun vanhempieni luona

⃝ Itse irtisanonut, syy:
⃝ Vuokranantaja irtisanonut tai purkanut, syy:
⃝ Häätö viranomaisen päätöksellä, syy:
⃝ Asunto asumiskelvoton, syy (liitteeksi erillinen selvitys esim. terveys- tai rakennustarkastajalta):

Minulla on asunto
⃝ Liian pitkä/hankala työmatka

⃝ Ahtaus

⃝ Asumiskustannukset liian suuret

⃝ Sairaus

⃝ Perheen perustaminen

⃝ Varustetaso:

⃝ Sijainti
Muutto paikkakunnalle
⃝ Muuten vain
⃝ Paikkakunnalta saatu opiskelu-/työpaikka

Alkamispäivämäärä

Työnantaja/Oppilaitos
Toimipaikan osoite

Tulot ja omaisuus
Hakijan

Kanssahakijan

Mukana muuttavat yht. Yhteensä

Vähennykset*

Kk-tulot ennen
veroja
Omaisuuden
käypä arvo

Hakemuksen lisätiedot

* Vähennykset yhteensä ruokakunnalta: tuloista vähennetään
maksettavat elatusmaksut kuukaudessa, omaisuudesta siihen
kohdistuvat velat

Edellä olevat tiedot vakuutamme oikeiksi ja annamme suostumuksen luottotietojen tarkistamiseen.
Paikka ja aika
Allekirjoitukset

Nimen selvennys

Nimen selvennys

HAKEMUS ON VOIMASSA 3 KK JÄTTÖPÄIVÄSTÄ LUKIEN. PUUTTEELLISIA HAKEMUKSIA EI KÄSITELLÄ.

Hakemuksen liitteet (huomioithan, että liitteet tulee toimittaa ennen mahdollisen vuokrasopimuksen tekemistä):
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Työssäkäyvien palkkatodistukset kk-ansioista työnantajalta, työttömiltä päivärahatodistus ja yrittäjiltä ja eläkeläisiltä tuloselvitykset
Verotuspäätös ja veroilmoituksen erittelyosa kaikilta huoneistoon muuttavilta
Mahdollinen raskaustodistus
Opiskelutodistukset ja Kelan opintotukipäätökset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta
Ulkomaalaisilta hakijoilta oleskelulupa
Varallisuutta omistavilta selvitys sen määrästä, luotonantajan todistus siihen mahdollisesti kohdistuvista veloista
Mahdollisesti asunnon hakuun liittyviä todistuksia, kuten selvitys lääkäriltä tai terveystarkastajalta

