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Anu Kataja     puh. 040 774 8870
                                       

     ASUNTOHAKEMUS

     Hakemus voimassa 3 kk
      ( ilman yhteydenottoa )

         Saapunut        /       20

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin) Etunimet (puhuttelunimi alleviivattava)

Henkilötunnus Kotipaikka alkaen 

20
Nykyinen osoite Postinumero ja –toimipaikka Puhelin kotiin

Arvo tai ammatti Työpaikka alkaen Puhelin

Siviilisääty

 naimaton   kihloissa   avoliitossa   naimisissa   asuu erillään   eronnut   leski

AVIO/AVOPUOLISON TAI KIHLATUN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet Etunimet (puhuttelunimi alleviivattava)

Henkilötunnus

    
Kotipaikka alkaen

20
Arvo tai ammatti Työpaikka alkaen Puhelin toimeen

Asuu hakijan kanssa

 kyllä        ei

Osoite Postinumero ja –toimipaikka

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT
Raskaustodistus

 on      ei
Nimi Henkilötunnus

HAETTAVA HUONEISTO
Kunta Kaupungin/Kunnanosa/kylä                         Talon nimi (jos tiedossa)

Rakennus

       Tavallinen vuokra-asunto   Vanhusten asunto   Muu,  mikä 

Talotyyppi

       Kerrostalo   Rivitalo
Huoneistotyyppi

           kk/k        tai           h+kk/k   Mikä tahansa

Huoneiston koko                 Vuokrataso 

         m2  -         m2                                                  €/kk

Muita toivomuksia 

mailto:Kuortaneen.kunta@kuortane.fi


ASUNNON TARVE (kohdat 1 – 3 täytetään tarpeen mukaan)
1. ASUNNOTTOMUUS

Asunnoton

alkaen Nykyinen majapaikka

Asunto 
asumiskelvoton

Syy (osoitettava erillisellä terveys- tai rakennustarkastajan antamalla selvityksellä)

2. MUUTTOUHKA NYKYISESTÄ ASUNNOSTA (päätökset liitteeksi)
muutettava viimeistään

 Tuomioistuimen päätös
muutettava viimeistään

Vuokranantaja irtisanonut
Häädön/irtisanomisen syy

Tuomittu avioeroon tai tuomioistuimen 
päätös yhteiselämän päättämisestä

muutettava viimeistään

3. MUUTTO PAIKKAKUNNALLE SAADUN TYÖPAIKAN VUOKSI
Työnantaja

Toimipaikan osoite

Työn alkamispäivä

4. TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
ASUMIS-
VÄLJYYS 

JA TALO-
TYYPPI 

Asukkaiden lukumäärä Huoneistotyyppi

          h+k/kk 
Huoneiston pinta-ala m

2

Kerrostalo Rivitalo Omakotitalo

VARUS-
TETASO 
JA KUNTO

Asunnon varusteet

vesijohto lämmin vesi
keskuslämmitys/
sähkölämmitys

sisä-
WCviemäri

kylpy- tai 
suihkuhuone

asuntokoh-
tainen sauna parveke hissi (talossa)

Asunnon kunto

hyvä tyydyttävä heikkoerinomainen

HALLIN-
TASUHDE Omistaja

Pää-
vuokralainen

Alivuokra-
lainen Asuu vanhempiensa luona

Työsuhde-
asunto Asuntola Yhteiskäyttöinen asunto

Muu,
mikä  

Vuokra/yhtiövastike
           €/kk

Sisäänmuuttovuosi

MUUT 
ASUN-
NONTAR-
PEESEEN 
VAIKUT-
TAVAT 
SEIKAT

         



TULOT JA OMAISUUS

Nykyiset kuukausitulot vähentämättöminä, Omaisuuden käypä arvo, 

Hakija täyttää Kunnan merkintöjä Hakija täyttää Kunnan merkintöjä

Hakijan

Avio/avopuolison,
kihlatun

Muiden

Yhteensä

Vähennykset

Selvitys veloista

Yhteensä

Huomioon otettava tulo 
ja varallisuus

SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA/KIINTEISTÖSTÄ
Hakija ja/tai puoliso tai muu asumaan tuleva omistaa tai on omistanut viiden viime vuoden aikana kokonaan tai osaksi

 osakehuoneiston     omakotitalon     muun asuintalon     muun kiinteistön

 ei omista eikä ole omistanut mitään edellä mainituista
Omistajan nimi

Kiinteistön nimi ja RN:o/Yhtiön nimi

Kiinteistön/Yhtiön sijaintikunta Hankkimisaika Kiinteistön koko

             m2/ha

Asunnon koko

         m2

Asunnon käyttö

hakijan oma asunto vuokrattu vapaa-ajan asunto muu, mikä
Osakehuoneiston/Kiinteistön nykyinen käypähinta

           €
Omistaja on luopunut asunnosta

 Kyllä               /         20                                          Ei

Olen/olemme mielestämme velkaa Kuortaneen vuokratalotyhtiölle tai Kuortaneen kunnalle

                                                                                       Kyllä               Ei

Jos olette velkaa, mitä velka on? (Esim. vuokravelkaa, korjauslaskuja tms. )

Kuortaneen vuokratalot tarkistaa tietojen oikeellisuuden. Mikäli hakija antaa tahallisesti vääriä tietoja asuntoviranomainen voi hylätä hakemuksen.

Edellä olevat tiedot vakuutan/vakuutamme oikeiksi.

_______________________________    ________/_____20____
Paikka                                                           Aika

_______________________________    ____________________
Allekirjoitus                                                  Allekirjoitus

           



HAKEMUKSEN LIITTEET

Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta

Verotodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta

Todistus eläkkeen määrästä (brutto €/kk)

Raskaustodistus raskaana olevilta

Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta

Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta

Luotonantajan todistus veloista

Terveydentila   - mikäli hakija katsoo, että terveydellisillä olosuhteilla on vaikutusta asunnontarpeeseen, on hänen syytä hankkia 
lääkärintodistus, joka on laadittu asunnonhakua varten

Muita liitteitä, mitä

Huom!

Asunnon asumiskelvottomuus, muuttouhka nykyisestä asunnosta ja paikkakunnalta saatu työpaikka osoitettava 
erillisellä selvityksellä. Mikäli muuttouhkaan liittyy tuomioistuimen päätös, on kopio tästä liitettävä hakemukseen.

Hakemukseen on liitettävä rakennustarkastajan tai vastaavan antama arvio omakotitalon/kiinteistön käyvästä arvosta
tai isännöitsijän laatima tai muu luotettava arvio osakehuoneiston käyvästä arvosta sekä velanantajien todistukset ko.
omaisuuteen kohdistuvista veloista. Jos omaisuudesta on luovuttu, hakemukseen on liitettävä jäljennös 
kauppakirjasta tai muu selvitys, josta käyvät ilmi omistajan nimet ja osuuksien suuruudet.
 

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
Ruokakunnan koko

Huomioon otettavat kuukausitulot Tuloraja

Huomioon otettava varallisuus Varallisuusraja

PÄÄTÖS-
EHDOTUS

Hyväksytään

Hyväksytään erityismääräysten perusteella, peruste

Jää jonoon

Hylätään, peruste
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