
tiedot

Avio-/ tai kihlatun tiedot

Muut asumaan tulevat henkilöt ( tarvittaessa käytettävä liitettä)

Haettava huoneisto

ASUNTOHAKEMUS

Pertunmaan kunta

Raskaustodistus
e1

Pertunmaa

llä

Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin) Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus alkaenKotipaikka

Nykyinen osoite Postinumero j a -toimipaikka Puhelin kotiin

Arvo tai ammatti alkaenToimipaikka Puhelin toimeen

Siviilisääty
! naimaton ! avoliitossa ! naimisissa ! asuu erilläåin n eronnut E leski

Sukunimi ja entiset nimet Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus alkaenKotipaikka

Arvo tai ammatti Toimipaikka Puhelin toimeen

Asuu hakijan kanssa

! kyllä ! ei

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Nimi Henkilötunnus

Kunta Kaupungin/Kunnan osa/Kyla

! Tavallinen asunto

Rakennus

Huoneistotyyppi

Muita toivomuksia

! Työsuhdeasunto

! valmistuva

h+kktk tai

! Vakituinen asunto ! Palveluasunto ! Muu, mikä

fl vanha ! kumpi tahansa

h+kk/ k ! mikä tahansa Huoneiston koko m2 m2



koskevat tiedot 1-3

1. Asunnottomuus

A. Asunnoton, rnistä alkaen

Missä asuu

B. Asunto asumiskelvoton (osoitettava edllisellä tavalla, esim. terveystarkastajan tai rakennustarkastajan antamalla selvityksellä), miksi

2. Muuttouhka nykyisestä asunnosta (päätökset liitteeksi)

A. Oikeudenpäätös E on ! ei

Muutettava viimeistään

B. Vuokranantaja ifi isanonut

Muutettava viimeistään

fl kyllä nei

C. Asunto puretaan E kyllä ! ei

Muutettava viirneistään

D. Tuornittu asumus/avioeroon ! kyllä Eei

Muutettava viirneistään

Miksi häädetty/ irtisanottu nykyisestä asunnosta

3. Muutto paikkakunnalle saadun työpaikan vuoksi

Työnantaja

Toimipaikan osoite

Työn alkamispäivä

Tiedot asunnosta
A. Asumisväljyys ja talotyyppi

Asukkaiden
lukumäärä

kpl
Huoneistotyyppi

! tuvitalo

h+kk/k
Huoneiston
pinta-ala

m'

! Kerrostalo E Omakotitalo ! Muu, mikä

B, Varustetaso ja kunto

Asunnon varusteet n Viemäri

E sisawc

! Erinomainen

! Vesilohto

n Asuntosauna

! Hyvä

E Liimminvesi

! Kylpy- tai suihkuhuone

I Tyydyttavä

E Sähkö/ keskuslärrunitys

n Parveke ! Hissi (talossa)

! HeikkoAsunnon kunto

C. Hallintasuhde ! omistaja

! Työsuhde

! Päävuokralainen

! Asuntola-asunto

€

! Alivuokralainen

! vhteiskayttoinen asunto

! Asuu vanhernpien luona

! Muu, mikä

Vuokrz/ yhtiövastike Sisäänmuuttovuosi

Muut asunnon tarpeeseen vaikuttavat seikat



Tulot a omalsuus

S omistusasunnosta/kiinteistöstä

LUOTTOTIEDOT MAHDOLLISESTI TARKISTETAAI\, JOSTA ANNAMME
ALLEKIRJOITUKSILLAMME SUOSTUMUKSEMME

Edellä olevat tiedot vakuutan/ vakuutamme oikeiksi

Paikka ja aika

Allekirioitus/ -kset

Nimen selvennys

HAKEMUS ON VOIMASSA 6 KK

Kunnan mer a

Hakiian Kanssahakijan Muiden Yhteensä Vähennykset
Huomioon otettava
varallisuus

Nyk. kuukausitulot
vähentäträttörninä € € € € € €

Omaisuuden
käypäarvo € € € € € € €

Omistaako hakija tai puoliso tai muu asutnaan tuleva tai ovatko he omistaneet asunto-osakeyhtiötalon osakkeita, asuintalon tai muun kiinteistön tai

osuudenniistä lei trkyllä
Jos kyllä, niin minkii ! Osakehuoneiston ! Ornakotitalon ! Muun asuintalon/kiinteistön

Ornistajan nirni Kiinteistön nirnija RN:o/ yhtiön nimi

Kiinteistön/yhtiön sijaintikunta Hankkimisaika Kiinteistön koko

tn'/ha

Asunnon koko

m2

Asunnon käyttö ! Hakijan orna asunto ! Vuokrztnr ! Vapaa-ajan asunto ! Muu, mikä

Osakehuoneiston/ kiinteistön nykyinen myyntiarvo tai luovutushinta

€
Onko omistaja luopunut asunnosta

Eeiole lon
Jos on, niin aika

Onko asunnon hankkimista / talon rakentamista vaften
myönnetty valtion lainaa(amvalainaa)

E ei ole E ott

aika maara:
€

l-aina maksettava takaisin

Ruokakunnan koko

Huomioon otettavat kuukausitulot

Huomioon otettava varallisuus

Tuloraja

Varallisuusraja

! Hyväksytään erityismäädystenperusteella,peruste

n Jääjonoon

tr Hylätään, peruste

Päätös ! Hyväksytään, päätös n:o



Tulot

Opiskelija

Verotustodistus

HAKEMUKSEN LIITTEET

Ota liitteeksi tulevista todistuksista kopiot, mikäli et halua jättää alkuperäisiä.

* työssäkäyvältä palkkatodistus tai viimeisinpalkkalaskelma
* eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä
* työttömältä 12 viimeisen kk:n bruttotulot (palkat + päivärahat)
* yrittäjältä viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tulonselvityslomake,

kirj anpitäj än täyttämä

* opiskelijatodistus

* kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta verotustodistus (viimeksi

vahvistettu)

Omaisuus * luotettava myyntihinta-arvio hakijan omistamasta kiinteistöstä (myös kesämökin) tai

asunto-osakkeesta sekä luotonantajan todistus omaisuuteen kohdistuvista veloista

Asunnottomuus * kirjallinen irtisanomisilmoitus tai oikeuden häätöpäätös

Avioero * avioeropäätös tai todistus eron vireilläolosta

Muut mahdolliset liitteet * raskaustodistus
* pankin todistus opintolainoista
* muut mahdollisesti asunnon saantiin vaikuttavat seikat (esim. lääkärintodistus)

Muuta huomioitavaa Mikäli hakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat, on hakijan ilmoitettava niistä sekä

toimitettava liite hakemukseen.

Vuokravakuus Vuokralaisen on asetettava vakuus vuokratessaan Pertunmaan kunnan omistaman

asunnon. Vakuuden tulee olla 2 kk:n vuokran suuruinen, wokralaisen nimissä

oleva pankkitalletus taivastaava,jorure hän tallettaa vuokravakuuden saatuaan

isåinnöintitoimistosta päätöksen asunnon osoittamisesta.

Hakemus palautetaan:

Pertunmaan kunta

Pertuntie 14

19430 PERTUNMAA

Puh 015-770241


