
LAPINJÄRVEN KUNTA ASUNTOHAKEMUS

HAKEMUS ON VOIMASSA 3 KK
UUSIMINEN HENKILÖKOHTAISESTI TAI
KIRJALLISESTI

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet Etunimet

Henkilötunnus Kotikunta

Nykyinen osoite Postinumero ja –toimipaikka

Puhelinnumero Arvo tai ammatti

Työnantaja Työnantajan puhelinnumero

2. KANSSAHAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet Etunimet

Henkilötunnus Kotikunta

Nykyinen osoite Postinumero ja –toimipaikka

Puhelinnumero Arvo tai ammatti

Työnantaja Työnantajan puhelinnumero

3. MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT
Nimi Henkilötunnus

4. TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
Huoneistotyyppi Pinta-ala Asukkaiden lukumäärä

Asumismuoto
  vuokra-asunto                        omistusasunto                            vanhempien luona

 työsuhdeasunto                        osaomistus-/aso-asunto             alivuokralaisena

  opiskelija-asunto                     muu asumismuoto, mikä?

Nykyinen vuokra/asumismenot



5. HAETTAVA HUONEISTO
Huoneistotyyppi

                                 H + k/kk                        tav.vuokra-asunto    palveluasunto
Asuntoalue Maksimivuokra

Muita toivomuksia

6. ASUNNONTARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT
 asunnottomuus  asunnottomuus  asunnottomuus
 vuokrasopimus päättyy  terveydelliset seikat  vuokran suuruus
 oma asunto myynnissä/myyty  liian pieni asunto  asunnon sijainti
 paikkakunnan vaihto  liian iso asunto
 avo-avioliiton solmiminen  itsenäistyminen

Lisätietoja

7. TULOT JA VARALLISUUS
Nykyiset kuukausitulot ennen veroja
Hakijan                                                  Kanssahakijan                             muiden yhteensä

Maksamattoman opintolainan määrä
Hakijan                                                  Kanssahakijan                             muiden yhteensä

Selvitys veloista
Hakijan                                                  Kanssahakijan                             muiden yhteensä

8.  LISÄTIETOJA

9. ALLEKIRJOITUS
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi.

AllekirjoitusPaikka ja päiväys

Nimen selvennys

10. HAKEMUKSEEN TARVITTAVAT LIITTEET
 todistukset hakijoiden kuukausituloista (palkka-, päiväraha-, toimeentulotuki- tai eläke-

todistukset) tai opiskelijalta opiskelutodistus
 verotodistus viimeksi vahvistetusta verotuksesta kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-

vuotiailta
 selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, mikäli  omistatte tai olette 5 vuoden aikana omistanut

asunnon/kiinteistön
 luotonantajan todistus veloista (opinto- tai asuntoveloista)
 terveystarkastajan lausunto, mikäli asunnon tarpeen syynä on nykyisen asuntonne huono kunto
 lääkärinlausunto, mikäli haette asunto terveydellisten seikkojen perusteella
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