ASUNTOHAKEMUS

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet

Etunimet

Henkilötunnus

Kotipaikka

alkaen

Nykyinen osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin kotiin

Arvo tai ammatti

Toimipaikka

Siviilisääty
naimaton

avoliitossa

naimisissa

asuu erillään

AVIO-/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet
Henkilötunnus

Asuu hakijan kanssa
kyllä

Puhelin toimeen

eronnut

leski

Etunimet

Kotipaikka

Arvo tai ammatti

alkaen

alkaen
Toimipaikka

Puhelin kotiin
alkaen

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

ei

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT (tarvittaessa käytettävä liitettä)
Nimi

Raskaustodistus
on

Puhelin toimeen

Henkilötunnus

ei

HAETTAVA HUONEISTO
Kunta

Kaupungin/kunnan osa/kylä

Talon nimi (jos tiedossa)

Rakennus:

valmistuva

vanha

kumpi tahansa

Talotyyppi:

kerrostalo

rivitalo

pientalo

Huoneistotyyppi
h+kk/k h+kk/k Muita toivomuksia (esim. vuokran suuruusluokka)

mikä
tahansa

mikä tahansa
Huoneiston koko
m² -

m²
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ASUNNON TARVE (kohdat 1-3 täytetään tarpeen mukaan)
1. ASUNNOTTOMUUS

alkaen

Asunnoton

Nykyinen majapaikka

Syy (osoitettava erillisellä terveys- tai rakennustarkastajan antamalla selvityksellä)

Asunto asumiskelvoton

2. MUUTTOVELVOITE NYKYISESTÄ ASUNNOSTA (päätökset liitteeksi)
Tuomioistuimen päätös

muutettava viimeistään
muutettava viimeistään

Asunnon hallintasuhde päättynyt/päättymässä
Päättymisen syy

muutettava viimeistään

Tuomittu avioeroon tai tuomioistuimen päätös yhteiselämän lopettamisesta

muutettava viimeistään

Asunto puretaan/peruskorjataan
Asuntoa kielletty käyttämästä asumiseen

/

20

lähtien

3. MUUTTO PAIKKAKUNNALLE SAADUN TYÖPAIKAN TAI MUUN SYYN VUOKSI
Työnantaja

Työn alkamispäivä

Toimipaikan osoite
Muu syy, mikä

4. TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA JA ASUNNON TARPEESTA
Asumisväljyys ja Asukkaiden lukumäärä
talotyyppi
Kerrostalo

Huoneistotyyppi

Huoneiston pinta-ala, m²
h+kk/k

Rivitalo

Omakotitalo

viemäri

vesijohto

lämmin vesi

keskuslämmitys/
sähkölämmitys

kylpy- tai suihkuhuone

asuntokohtainen sauna

parveke

hissi
(talossa)

erinomainen

hyvä

tyydyttävä

heikko

Omistaja

Vuokralainen

Alivuokralainen

Jälleenvuokralainen

Työsuhdeasunto

Yhteiskäyttöinen asunto

Muu, mikä

Muu, mikä
Varustetaso ja
kunto
Asunnon varusteet:

Asunnon kunto:
Hallintasuhde

Vuokra/käyttö-/yhtiövastike

Sisäänmuuttovuosi
€/kk

Muut asunnon
tarpeeseen
vaikuttavat
seikat

sisä-WC

Asuntola
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5. TULOT JA VARALLISUUS
Nykyiset kuukausitulot
vähentämättöminä, €
Hakijan

Hakija täyttää

3 (4)

Omaisuuden käypä arvo, €

Seurakunnan merkintöjä Hakija täyttää

Seurakunnan merkintöjä

Avio-/avopuolison
Muiden

Yhteensä

0

0

Vähennykset
Selvitys veloista

Yhteensä
Huomioon otettava tulo
ja varallisuus
SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA TAI KIINTEISTÖSTÄ
Omistaako hakija ja/tai puoliso tai muu asumaan tuleva henkilö osakehuoneiston, omakotitalon, asuintalon tai muun
kiinteistön tai osuuden niistä tai onko omistanut?
Ei

Kyllä:

osakehuoneiston

omakotitalon

Omistajan nimi

Kiinteistön nimi ja RN:o/yhtiön nimi

Kiinteistön/yhtiön sijaintikunta

Hankkimisaika
/

Asunnon käyttö:

Hakijan oma asunto

Osakehuoneiston/kiinteistön nykyinen myyntiarvo

ALLEKIRJOITUS
Paikka ja päiväys

muun kiinteistön

Kiinteistön koko

Asunnon koko

20

Vuokrattu
Onko omistaja luopunut
asunnosta?

m²/ha
Vapaa-ajan asunto
On,

/

20

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Nimen selvennys

m²
Muu, mikä

Ei ole
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VUOKRA-ASUNTOJEN HAKEMINEN
Hakemuksia voi jättää jatkuvasti.
Hakemus on pidettävä ajan tasalla: hakijan perhe- ja
asumisolosuhteissa sekä tuloissa tapahtuvista muutoksista on
välittömästi ilmoitettava seurakunnan taloustoimistoon. Hakemus on
uusittava kolmen kuukauden välein.
Hakemuksia, joista puuttuu tarvittavat liitteet, ei käsitellä.
HAKEMUKSEN LIITTEET
Tulot:

- työssä käyvältä palkkatodistus tai viimeisin palkkalaskelma
- eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä
- työttömältä viimeisin maksulipuke maksetusta päivärahasta
- liikkeenharjoittajalta viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän
tulonselvityslomake kirjanpitäjän täyttämänä.

Verotodistus:

- kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta (viimeksi vahvistettu)

Opiskelija:

- opiskelutodistus

Armeijassa oleva: - palvelustodistus
Omaisuus:

- Mikäli omistatte tai olette omistaneet osakehuoneiston, kiinteistön tai
osuuden niistä, tulee antaa selvitys omaisuuden käyvästä arvosta ja
selvitys siihen kohdistuvista veloista.

Irtisanominen:

- jäljennös kirjallisesta irtisanomisesta

Häätö:

- jäljennös oikeuden häätöpäätöksestä

Asunnottomuus: - selvitettävä, missä oleskelee ja miten on joutunut asunnottomaksi
Avioero:

- avioeropäätös tai todistus eron vireillä olosta

Terveydentila:

- Mikäli hakija katsoo, että terveydellisillä olosuhteilla on vaikutusta
asunnontarpeeseen, on hänen syytä hankkia lääkärin todistus, joka
laadittu asunnon hakua varten.

Huom. Realia Isännöinti Oy:llä ei ole kopiointipalvelua.
Hakemuksen liitteeksi on toimitettava jäljennökset asiakirjoista. Tulosta lomake
täytettynä ja toimita hakemus allekirjoitettuna liitteineen osoitteeseen
Realia Isännöinti Oy
Marttilankatu 24
60100 Seinäjoki

