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VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS
Hakemus saapunut ___.___ / 202__

Hakemuksen vastaanottanut __________________

HENKILÖTIEDOT
Hakijan henkilötiedot
Sukunimi ja entiset nimet
Etunimet (puhuttelunimi
alleviivataan)
Henkilötunnus
Kotikunta alkaen
Nykyinen osoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puh. kotiin

Siviilisääty

Puh. työhön
naimaton
avoliitossa
naimissa
harkinta-aika
eronnut
leski

Työnantaja

Työsuhde alkanut

Ammatti

Avio/avopuolison tai kanssahakijan tiedot
Sukunimi ja entiset nimet
Etunimet (puhuttelunimi
alleviivataan)
Henkilötunnus
Kotikunta alkaen
Nykyinen osoite
Postinumero

Toimipaikka

Puh. kotiin

Puh. työhön

Työnantaja

Työsuhde alkanut

Ammatti

Muut asumaan tulevat henkilöt
Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus
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TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
kerrostalo
rivitalo
omakotitalo
muu, mikä?

Talotyyppi

Huoneistotyyppi

h+k/kk

Pinta-ala

m²

Asukkaiden lukumäärä
omistaja
päävuokralainen
alivuokralainen
asun vanhempien luona
työsuhdeasunto
asuntola
opiskelija-asunto
muu, mikä?
€/kk

Hallintasuhde

Vuokra/yhtiövastike

HAETTAVA HUONEISTO

Huoneistotyyppi

Pinta-ala

Muita toivomuksia

1h+k/kk
2h+k/kk
3h+k
4h+kk
muu, mikä?
____ m² - ____ m²
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ASUNNON TARVE
Asunnottomuus ja muuttouhka
Asunto asumiskelvoton

Syy:

Muutettava pois viimeistään: ___.___/_____

Määräaikainen vuokrasopimus

Syy on osoitettava erillisellä terveys- tai
rakennustarkastajan antamalla selvityksellä
Muutettava pois viimeistään: ___.___/_____
Irtisanomisen/häädön syy:

Irtisanominen tai häätö
Muutettava pois viimeistään: ___.___/_____
Asunto puretaan/korjataan

Muutettava pois viimeistään: ___.___/_____

muu, mikä?

Muutettava pois viimeistään: ___.___/_____

Muutto paikkakunnalle työn vuoksi
Työnantaja
Työpaikan osoite
Työn alkamispäivä

___.___/_____

Muut asunnon tarpeeseen vaikuttavat seikat
Raskaustodistus
Raskaus
La Laskettu aika: ___.___/_____

muu, mikä?
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TULOT JA OMAISUUS
Ilmoita määrät vähentämättöminä.
Tulot
Nykyiset
kuukausitulot

Omaisuuden käypä
arvo

kunnan merkintöjä

Hakija

€

€

Avio- /avopuoliso

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

yhteensä

Vähennykset
Omaisuuteen
kohdistuvat velat

yhteensä

ALLEKIRJOITUS
Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi sekä ilmoitan, mikäli tiedot muuttuvat.

Paikka ja päiväys

___.___/_____

Hakijan allekirjoitus
Nimenselvennys
Hakemus on voimassa 6 kk saapumispäivästä, jonka jälkeen se on uusittava.
Palauta täytetty lomake osoitteeseen:
Helenta Oy / Isännöinti
Nikkarinkuja 8
21380 AURA

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUKSEN LIITTEET
Toimita hakemuksen liitteeksi kopiot tarvittavista asiakirjoista. Puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä.
Tulot

-

työssäkäyvä: palkkatodistus työnantajalta tai viimeisin
palkkalaskelma/tilinauha

-

eläkkeensaaja: todistus bruttoeläkkeen/eläkkeiden määrästä
työtön: viimeisin ilmoitus päivärahan maksamisesta
elinkeinonharjoittaja: viimeisin tuloslaskelma ja tase
paikkakunnalle työpaikan takia muuttava: tulevalta työnantajalta
todistus työn alkamisesta sekä maksettavan palkan määrästä

-

opiskelija: opiskelutodistus
armeijassa oleva: palvelutodistus
äitiyslomalla, hoitovapaalla, kotihoidontuella, opinto- tai
virkavapaalla oleva: todistus palkasta mikä hakijalla oli ennen
työstä pois jääntiä

Verotustodistus

-

kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta viimeisin
vahvistettu verotustodistus

Omaisuus

-

kiinteistöt: rakennustarkastajan, kiinteistövälittäjän tai vastaavan
antama arvio omaisuuden arvosta

-

asunto-osakkeet: isännöitsijän tai kiinteistövälittäjän laatima tai muu
luotettava arvio mainitun omaisuuden käyvästä arvosta

-

lainanantajien todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista lainoista
jos omaisuudesta on luovuttu: jäljennös kauppakirjasta, josta käy
ilmi luovutushinta sekä todistus omaisuuteen kohdistuneista
lainoista

Irtisanominen

-

jäljennös kirjallisesta irtisanomisesta

Määräaikainen
vuokrasopimus:

-

jäljennös vuokrasopimuksesta

Avioero tai
harkinta-aika:

-

avioeropäätös tai todistus harkinta-ajasta

Terveydentila

-

mikäli hakija katsoo terveydellisillä olosuhteillaan olevan vaikutusta
asunnon tarpeeseen, on hänen syytä hankkia asunnonhakua
varten laadittu lääkärintodistus

Muut mahdolliset
liitteet:

-

terveydenhoitajan todistus raskaudesta todistus
lapsen elatusavun maksamisesta

-

asunnon asumiskelvottomuus (esim. terveystarkastajan lausunto)
virallinen asunnon purkupäätös

YHTEYSTIEDOT: Helenta Oy
Nikkarinkuja 8
21380 AURA

Isännöitsijä Päivi Virtanen
puh. 050-5856775
paivi.virtanen@helenta.fi

