
KAUHAVAN KAUPUNKI ASUNTOHAKEMUS
VUOKRA-ASUNTO ASUNNON VAIHTO

Hakemuksen liitteet

todistukset bruttokuukausutuloista (esim. palkkatodistus, eläketodistus, tuloslaskelma tms)

verotodistus ( kaikkien yli 18 vuotiaitten osalta)

mahdollinen rakaustodistus

mahdollinen arvio omaisuuden käyvästä arvosta ja veloista (nettoarvo)

mahdollinen opiskelutodistus ( yli 18 vuotiaat)

Huom! Hakemus on voimassa 4 kuukautta.

1. Hakija

2. Hakija (avio- , avopuoiliso tai muu)

Muut asumaan tulevat henkilöt
Nimi Nimi

Tavallinen vuokra-asunto Vanhustenasunto Opiskelija-asunto Muu

Nykyinen osoite Postinumero ja -toimipaikka

talotyyppi

matkapuhelin

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

Henkilötunnus AlkaenKotipaikka

Arvo tai ammatti Siviilisääty

Työnantaja,paikkakunta

Muut vaatimuksett tai rajaukset(sijainti,vuokra,sauna yms)

Haettava asunto

ensisijainen  huoneistotyyppi toissijainen huoneistotyyppi huoneiston koko m2

työpaikka

koti

koti

matkapuhelin työpaikka

Työnantaja,paikkakunta (oppilaitos paikkakunta)

Arvo tai ammatti 
Puhelinnumerot

Siviilisääty

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus Kotipaikka

Hlö-tunnus Hlö-tunnus

Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin)

Puhelinnumerot

Alkaen

Nykyinen osoite Postinumero ja -toimipaikka

KAUHAVAN VUOKRA-ASUNNOTKAUHAVAN VUOKRA-ASUNNOT OYKAUHAVAN VUOKRA-ASUNNOT OY ASUNTOHAKEMUSKAUHAVAN
VUOKRA-ASUNNOT OY

ASUNTOHAKEMUS

VUOKRA-ASUNTO ASUNNON VAIHTO

Yhteystiedot

puhelin sähköposti

Yhteystiedot

puhelin sähköposti

Muut vaatimukset tai rajaukset (sijainti, vuokra, sauna yms.)

puhelin

(kaikkien yli 18 vuotiaitten osalta)

 (yli 18 vuotiaat)

raskaustodistus



Asunnontarpeen perustelut

Uuden asunnon saanti tarpeen koska

nykyinen asunto epäsopiva ( koko,kunto,sijainti, vuokra) avio- tai avosuhteen purkautuminen

asunnosta irtisanottu perheen perustaminen ( ei yhteistä asuntoa)

muutto paikkakunnalla: työpaikan / opiskelupaikan / muutto vanhempien luota (itsenäistyminen)

muun syyn takia. asunnoton _____/__________ lähtien

Hakijatalouden taloudellinen asema

Hakijan tietojen luovuttaminen yksityiselle asunnontarjoajalle

Nimeni, yhteystietoni ja tiedon hakemastani as tyypistä saa luovuttaa. Em tietoja ei saa luovuttaa.

Allekirjoitus

Jos asuntohakemus käy aiheettomaksi tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia on hakemus peruutettava tai kor-

jattava.

Valtion takaamien opintolainojen määrä Elatusapumaksut/kk Vuorotyöstä saatu palkanlisä keskim/kk
Varallisuus / €

hakija puoliso

hakija puoliso

Lisätiedot edelläolevaan ( asunnon puutteet, syyt irtisnomiseen tai asunnottomuuteen tms: tarvittaessa liite)

Osoite, paikkakunta

Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi.  
Paikka ja päiväys Allekirjoitus

Nimen selvennös

Yhteensä

Yhteensämuu

muu

Lisätietoja 

Brutto kuukausitulot / €

Huoneistotyyppi, pinta-ala Talotyyppi

Hallinta,  oma/vuokra Kunto Vuokra / vastike Asukkaiden lukumäärä

Nykyinen asunto



Arava vuokra-asunnot ovat valtion lainoituksella toteutettua sosiaalista 

asuntotuotantoa.

Asuntojen käyttö on valtiovallan sääntelemää. Asunnontarpeen lisäksi tulojen 

ja varallisuuden määrällä on vaikutus asunnon saamiseen.

Käsittelijän merkintöjä
Hakemusasiakirjat

Riittävät Hakemusta ei voi käsitellä puutteellistensasiakirjojen takia
Tulorajantarkistus

Varallisuus (netto)

Asunnontarve

Yhteensä / €

Johtopäätökset, lisätiedot

Johtopäätökset, lisätiedot

1.Hakijan tulot yhteensä /€

Johtopäätökset, lisätiedot
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