KITEEN KAUPUNKI/
KESÄLAHDEN VUOKRATALOT

ASUNTOHAKEMUS
Hakemus on voimassa 3 kk jättöpäivästä lukien.
Uusiutuu soittamalla tai käymällä asuntotoimessa.
vuokra-asunto
Hakemus saapunut

vuokra-asunnon
vaihto
Numero / vuosi

Asunnontarpeen kiireellisyys
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin)

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Kotipaikka

alkaen

Nykyinen osoite

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelin kotiin / toimeen

Arvo tai ammatti

Toimipaikka

Siviilisääty
naimaton

naimisissa

alkaen

avoliitossa

asuu erillään

Sähköposti

eronnut

leski

AVIO/AVOPUOLISON TAI ASUINKUMPPANIN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin)
Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)
Henkilötunnus

Kotipaikka

alkaen

Nykyinen osoite

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelin kotiin / toimeen

Arvo tai ammatti

Toimipaikka

Asuu hakijan kanssa
kyllä

alkaen

Osoite

Sähköposti
Postinumero ja -toimipaikka

ei
Raskaustodistus
on
Henkilötunnus

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT (tarvittaessa käytettävä liitettä)
Nimi

ei

KESÄLAHDELTA HAETTAVA HUONEISTO
Pyhäjärventie

Ratsumestarintie

Kaarnatie

Lehmisavuntie
Villala/Ketolantie
Talon osoite (jos tiedossa)

Runosentie
Mikä tahansa
Talotyyppi
kerrostalo

rivitalo

Huoneistotyyppi
Vaihtoehto 1

1 h+kk/k

2 h+kk

2 h+k

3 h+k

4
h+k

Vaihtoehto 2

1 h+kk/k

2 h+kk

2 h+k

3 h+k

4
h+k

Muita toivomuksia (esim. vuokran suuruusluokka)

VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ
Vuokranantaja
Asunnon osoite
Valintapäivämäärä

Huoneistotyyppi, ym.
Ilmoituspäivämäärä

Valinta tarkastettu ja hyväksytty
Pvm
§

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
muutettava viimeistään
Tuomioistuimen päätös
muutettava viimeistään
Asunnon hallintasuhde päättynyt/päättymässä
Päättymisen syy
Tuomittu avioeroon tai tuomioistuimen päätös
yhteiselämän lopettamisesta

muutettava viimeistään
muutettava viimeistään

Asunto puretaan/peruskorjataan
Asuntoa kielletty käyttämästä asumiseen

lukien

3. MUUTTO PAIKKAKUNNALLE SAADUN TYÖPAIKAN / OPISKELUPAIKAN VUOKSI
Työnantaja
Työn alkamispäivä
Toimipaikan osoite
Oppilaitos

Opiskelun alkamispäivä

4. TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA JA ASUNNONTARPEESTA
AsumisAsukkaiden lukumäärä
Huoneistotyyppi
väljyys
h+k/kk
ja
talotyyppi
Kerrostalo
Rivitalo
Omakotitalo
Varustetaso
ja
kunto

Hallintasuhde

Asunnon varusteet
viemäri
kylpy- tai
suihkuhuone
Asunnon kunto
erinomainen
omistaja
jälleenvuokralainen
muu, mikä

Muut
asunnontarpeeseen
vaikuttavat
seikat /
hakuajan
tilanne
(täytettävä
aina)

Huoneiston pinta-ala
m2

vesijohto
asuntokoht.
sauna

lämmin vesi

Muu, mikä
Keskusläm./
Sähkölämm.

parveke

hissi (talossa)

hyvä

tyydyttävä

heikko

vuokralainen
työsuhdeasunto

alivuokralainen

asuu vanhempien luona

sisäwc

asuntola
yhteiskäyttöinen asunto
Vuokra/käyttö-/yhtiövastike
€/kk

5. TULOT JA VARALLISUUS
Jos useammanlaisia
Nykyiset bruttotulot kuukaudessa, €
tuloja/omaisuutta,
Pääomatulot €/vuosi
ne merkitään erikseen.
Hakija täyttää
Kunnan merkintöjä

Omaisuuden käypä arvo, € ja velat, €
Hakija täyttää

Kunnan merkintöjä

Hakijan

Avio-/avopuolison

Muiden

Yhteensä
Kunnan merkintöjä

Tulot ja varallisuus
Kunnan merkintöjä
6. SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA/KIINTEISTÖSTÄ
Hakija ja/tai puoliso taikka muu asumaan tuleva omistaa kokonaan tai osaksi
osakehuoneiston
omakotitalon
muun asuintalon
ei omista mitään edellä mainituista
Omistajan nimi
Kiinteistön/Yhtiön sijaintikunta

muun kiinteistön

Kiinteistön nimi ja RN:o / Yhtiön nimi
Hankkimisaika

Kiinteistön koko
m2/ha

Asunnon koko
m2

Kiinteistön osoite
Asunnon käyttö
hakijan oma asunto
vuokrattu
Osakehuoneiston/Kiinteistön nykyinen myyntiarvo

vapaa-ajan asunto
Asunto myynnissä
kyllä

VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ

Hakijoiden luottotiedot tarkistetaan.
ALLEKIRJOITUS

EDELLÄ OLEVAT TIEDOT VAKUUTAN OIKEIKSI
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus
Nimen selvennys

muu, mikä
ei

HAKEMUKSEN LIITTEET
Tulot:

-

työssäkäyvältä palkkatodistus työnantajalta tai viimeisin palkkalaskelma
eläkkeensaajalta todistukset bruttoeläkkeiden määrästä
työttömältä selvitys tuloista viimeisen 12 kuukauden ajalta
liikkeenharjoittajalta viimeisin tuloslaskelma ja tase

Verotuspäätös JA
esitäytetyn veroilmoituksen
erittelyosa:

-

viimeisestä valmistuneesta verotuksesta kaikilta yli 18-vuotiailta huoneistoon
muuttavilta.
Lisäksi kiinteistöverolippu, mikäli hakijalla on kiinteää omaisuutta.

Omaisuus:

-

mikäli omistatte osakehuoneiston, kiinteistön tai osuuden niistä, tulee antaa
selvitys omaisuuden käyvästä arvosta ja selvitys omaisuuteen kohdistuvista
veloista

Opiskelija:

-

opiskelutodistus

Armeijassa oleva:

-

palvelutodistus

Alle 18-vuotias:

-

huoltajan/huoltajien kirjallinen suostumus

Ulkomaalainen:

-

kopio passista ja oleskeluluvasta

Irtisanominen:

-

jäljennös kirjallisesta irtisanomisesta

Häätö:

-

jäljennös oikeuden häätöpäätöksestä

Asunnottomuus:

-

selvitettävä missä oleskelee ja miten on joutunut asunnottomaksi

Avioero:

-

avioeropäätös tai todistus avioeron vireilläolosta

Terveydentila:

-

mikäli hakija katsoo, että terveydellisillä olosuhteilla on vaikutusta asunnontarpeeseen, hakemukseen voi liittää lääkärintodistuksen, joka on laadittu
asunnonhakua varten

MUUTA HUOMIOITAVAA
Huoneistohakemus on pidettävä ajan tasalla. Hakijan perhe- ja asumisolosuhteissa sekä tuloissa
tapahtuvista muutoksista on välittömästi ilmoitettava.
Hakemus on voimassa 3 kk ja uusiutuu käymällä tai soittamalla.
Liitteet toimitettava kopiona. Asuntotoimessa ei ole kopiopalvelua.

HAKEMUKSEN PALAUTUS
Kesälahden
Vuokratalojen
vuokra-asunnot

Kiteen kaupunki / Asuntotoimi
Kiteentie 25, 82500 Kitee
Puh. 040 105 1212, 040 105 1218

