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

Tulot

*
*
*
*

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

Opiskelija

* opiskelijatodistus

Verotustodistus

*

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

Muuta huomioitavaa

*
*
*

raskaustodistus

pankin todistus opintolainoista
muut mahdollisesti asunnon saantiin vaikuttavat seikat (esim. lääkärintodistus)

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

