
          

  
ASUNTOHAKEMUS  1(4)

HAKIJAN TIEDOT

AVIO-/AVOPUOLISON TAI KIHLATUN TIEDOT

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT (tarvittaessa käytettävä liitettä)

HAETTAVA HUONEISTO

numero vuosi

sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin) etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

henkilötunnus kotipaikka alkaen

nykyinen osoite postinumero ja -toimipaikka puhelin kotiin

arvo tai ammatti toimipaikka alkaen puhelin toimeen

siviilisääty
naimaton avoliitossa naimisissa asuu erillään eronnut leski

sukunimi ja entiset nimet etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

henkilötunnus kotipaikka alkaen

arvo tai ammatti toimipaikka alkaen puhelin toimeen

asuu hakijan kanssa
kyllä ei

osoite postinumero ja -toimipaikka

nimi henkilötunnus

kunta kunnan osa/kylä

talon nimi (jos tiedossa)

tavallinen vuokra-asunto nuorisoasunto vanhusten asunto palveluasunto muu, mikä?

talotyyppi
kerrostalo rivitalo pientalo mikä tahansa

huoneistotyyppi
h+kk/k  tai             h+kk/k mikä tahansa

huoneiston koko
m2   -                m2

muita toivomuksia



 

ASUNTOHAKEMUS  2(4)
ASUNNON TARVE (kohdat 1 – 3 täytetään tarpeen mukaan)
1. ASUNNOTTOMUUS

alkaen nykyinen majapaikkaasunnoton

syy (osoitettava erillisellä terveys- tai rakennustarkastajan antamalla selvityksellä)asunto asumiskelvoton

2. MUUTTOUHKA NYKYISESTÄ ASUNNOSTA (päätökset liitteeksi)
muutettava viimeistääntuomioistuimen päätös

muutettava viimeistäänvuokranantaja irtisanonut

häädön/irtisanomisen syy

muutettava viimeistääntuomittu avioeroon tai tuomioistuimen päätös

yhteiselämän lopettamisesta
muutettava viimeistäänasunto puretaan

3. MUUTTO PAIKKAKUNNALLE SAADUN TYÖPAIKAN VUOKSI
työnantaja

toimipaikan osoite

työn alkamispäivä

4. TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
asukkaiden lukumäärä huoneistotyyppi huoneiston pinta-alaASUMISVÄLJYYS h+kk/k m2

JA TALOTYYPPI

kerrostalo   rivitalo  omakotitalo

muu, mikä ?

Asunnon varusteetVARUSTETASO
viemäri  vesijohto  lämmin vesi  keskus-/ sisä-WCJA KUNTO sähkölämmitys

kylpy- tai asunto-
parveke  hissi (talossa)suihkuhuone kohtainen sauna

asunnon kunto
hyvä  tyydyttävä  heikkoerinomainen

HALLINTASUHDE
omistaja   päävuokralainen  alivuokralainen  asuu vanhempien luona

työsuhdeasunto   asuntola  yhteiskäyttöinen asunto

vuokra/yhtiövastike sisäänmuuttovuosi
€/kkmuu, mikä?

MUUT ASUNNON
TARPEESEEN
VAIKUTTAVAT
SEIKAT



ASUNTOHAKEMUS  3(4)
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 taikka muu asumaan tuleva omistaa tai on omistanut viiden vuoden aikana kokonaan tai osaksi

osakehuoneiston  omakotitalon  muun asuinhuoneiston  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 asunnon koko
m2/ha m2

asunnon käyttö
hakijan oma asunto  vuokrattu  vapaa-ajan asunto  muu, mikä?

osakehuoneiston/kiinteistön nykyinen myyntiarvo omistaja on luopunut asunnosta
€ kyllä, milloin?                                                 ei

ALLEKIRJOITUS
VAKUUTAN EDELLÄ ANTAMANI TIEDOT OIKEIKSI
paikka ja päiväys allekirjoitus

nimen selvennys



Hattulan kunta         

ASUNTOHAKEMUS  4(4)Hakemuksen liitteet

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

Tulot
•  työssäkäyvältä palkkatodistus työnantajalta tai viimeisin palkkalaskelma
• eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä
•  työttömältä 12 viimeisen kk:n bruttotulot (palkat + päivärahat)
•  yrittäjältä viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tulonselvityslomake

kirjanpitäjän täyttämä

Opiskelija
•  opiskelutodistus

Verotodistus
•  kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta verotodistus (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

•  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.

Peruuta hakemuksesi, mikäli saat asunnon muualta.

Hakemuksen voimassaolo
Asuntohakemus on voimassa kerrallaan 6 kk.
Hakijan on itse huolehdittava hakemuksen uusimisesta.

Vuokravakuus
Vuokralaisen on asetettava vakuus vuokratessaan Hattulan kunnan tai sen omistamien
yhtiöiden asunnon. Vakuuden määrä vastaa yhdeltä (1) kuukaudelta perittävää vuokraa.
Tarkistamme luottotiedot ennen vuokrasopimuksen tekoa.

Lisätietoja: Tuula Lipponen, puh. 050 3057333 tai tuula.lipponen@hattula.fi

Hakemus palautetaan: Asumisneuvoja
Tuula Lipponen
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