ASUNTOHAKEMUS

1/2

(voimassa 4 kk hakemuksen allekirjoituspäivästä)
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
sukunimi:
etunimet:
ammatti:
nykyinen osoite:
kotipaikkakunta:
puhelin:
sähköposti:
siviilisääty:

henkilötunnus:
työpaikka:

naimaton

avioliitossa

avoliitossa

leski

Mukana muuttavan avo-/aviopuolison henkilötiedot
sukunimi:
etunimet:
ammatti:
nykyinen osoite:
kotipaikkakunta:
puhelin:

henkilötunnus:
työpaikka:

Muut asumaan tulevat henkilöt:
Suku- ja etunimi + henkilötunnus

TIEDOT HAETTAVASTA ASUNNOSTA
Huoneistotyyppi
Huoneiston koko

kerrostalo

rivi-/pienkerrostalo

h + k/kk

m2

Osoite:

Ylä-Savon Kiinteistötili Ky
Päiviönkatu 22, 2. kerros
74100 IISALMI

0400 424 892/ Eskelinen Harri
0400 424 894/ Riikonen Jarmo
www.kiinteistotili.fi
etunimi.sukunimi@kiinteistotili.fi

TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
vuokra-asunto

2/2
omistusasunto

Huoneistossa asuvien lukumäärä:
Kenen omistuksessa/hallinnassa nykyinen asunto on?
Huoneistotyyppi:
pinta-ala

vanhempien luona

m2
h + k/kk + s

Osoite:
ASUNNONTARPEEN SYY
asunnottomuus ja sen kesto

irtisanominen (päivämäärä?)

häätö
paikkakunnanvaihto
perheenlisäys
avo-/avioero
pitkä työmatka
vuokran suuruus
opiskelu; onko mahdollisuus opiskeluasuntolaan?
muu syy

muualle toimitetut asuntohakemukset/mihin?

/

Asuntoa tarvitaan

/ 201

alkaen

Lisäselvitykset:

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Vakuutan/-mme edellä mainitut tiedot oikeiksi ja valtuutan/-mme Ylä-Savon Kiinteistötili Ky:n
tarkastamaan luottotietoni/-mme. Mikäli olosuhteet muuttuvat, hakemus korjataan muutoksia
vastaavaksi.

Iisalmessa

allekirjoitus

Ylä-Savon Kiinteistötili Ky
Päiviönkatu 22, 2. kerros
74100 IISALMI

/

/ 201

allekirjoitus

0400 424 892/ Eskelinen Harri
0400 424 894/ Riikonen Jarmo
www.kiinteistotili.fi
etunimi.sukunimi@kiinteistotili.fi

VUOKRANANTAJA TÄYTTÄÄ
Tarjottu huoneisto

/

/ 201

As Oy Veeranhymy
huoneisto _____
h + k/kk + s

huoneisto _____
___h + k/kk + s

huoneisto _____
___h + k/kk + s

KOy Juhontupa
huoneisto _____
h + k/kk + s
As Oy Kilpivatro
huoneisto _____
h + k/kk + s
As Oy Kilpitöyry
huoneisto _____
h + k/kk + s
KOy Ahjolanpiha
huoneisto _____
h + k/kk + s

Vuokrasopimus

KOy Savonkatu 19
huoneisto _____
h + k/kk + s

/

/ 201

alkaen

Ei hyväksynyt tarjottua kohdetta. Syy:

Vuokranantaja ei hyväksynyt hakijaa kohteeseen, perustelut:

Valintaperusteet, mikäli on poikettu normaaleista aravavuokratalon asukasvalintaperusteista:

huoneisto ollut tyhjillään pidemmän aikaa tai ko. huoneistoon
ei muita hakijoita.
/
/ 201
/
/ 201
tyhjänä
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VUOKRA-ASUNTOJEN HAKEMINEN
Hakemuslomake
Vuokra-asuntoja haetaan tarkoitusta varten tehdyllä hakemuslomakkeella.
Hakemukseen on merkittävä kaikki kysytyt tiedot ja siihen on liitettävä vaaditut liitteet.
Hakemus on päivättävä ja allekirjoitettava.
Liitteitä ei palauteta. Ei tekstiviestiyhteydenottoja.
Vakuudet
Vuokrasopimukseen tulee asettaa vuokravakuus, joka on kolmen kuukauden vuokraa,
vesimaksua, sovittua viivästyskorkoa ja enintään 420 euroon nousevia perintäkuluja
vastaava määrä.
Vakuudeksi hyväksytään:

-

kaksi henkilötakaajaa, jotka vastaavat yhteisvastuullisesti ja omavelkaisesti vuokrasopimuksen
velvotteista

-

vuokravakuudeksi pantattu tili pankissa

-

vuokranantajan pankkitilille sijoitettu talletus

Vakuus on aina toimitettava vuokranantajalle ennen huoneiston hallinnan luovutusta.
Vuokrauksen kohteena olevat huoneistot
Vuokrattavat huoneistot sijaitsevat seuraavissa osoitteissa:
Kerrostalot
Asunto Oy Veeranhymy, Paloisvuorentie 22, A-F-raput, 74130 IISALMI
Kiinteistö Oy Juhontupa, Juhonkatu 6, A-B-raput, 74120 IISALMI
Kiinteistö Oy Iisalmen Ahjolanpiha, A-B-raput, 74120 IISALMI (vain vanhuksille)
Kiinteistö Oy Savonkatu 19, A-B-raput, 74100 IISALMI
Rivi-/pienkerrostalot
Asunto Oy Kilpitöyry, Kilpikuja 4, 74120 IISALMI
Asunto Oy Kilpivatro, Kilpikuja 6, 74120 IISALMI

Vapaat asunnot listattu osoitteessa www.kiinteistotili.fi "Vuokrattavat asunnot".
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ASUNTOHAKEMUKSEN LIITTEET

Hakemus on voimassa, kun kaikki pyydetyt liitteet on toimitettu.
Tulot/kk
(kaikki hakijan tai muiden huoneistoon muuttavien tulot
on ilmoitettava hakemuksessa kirjallisesti)
-

palkkatodistus, josta näkyy brutto €/kk

-

todistus eläkkeen määrästä, brutto €/kk

-

todistus maksetusta päivärahasta (työtön, työllistetty tai kurssilla olevat)

-

todistus tuloista ennen työstä poisjäämistä (äitiyslomalla, hoitovapaalla tai
kotihoidontuella olevat)

-

Iisalmeen saapuva: todistus työn/koulun alkamisesta

-

todistus lapsen elatusavun maksamisesta

Varallisuus
-

selvitys hakijan ja huoneistoon muuttavien varallisuudesta ja niihin kohdistuvista veloista

-

selvitys aiemmin saaduista varallisuuden luovutuksista; kauppakirjanjäljennös yms.

Verotustodistus
-

kaikilta huoneistoon muuttavilta täysi-ikäisiltä viimeksi toimeenpannusta verotuksesta

Muut asunnontarpeeseen vaikuttavat perustelut:
-

häätöpäätös, irtisanomisilmoitus

-

avioeropäätös (vireilläolopäätös)

-

selvitys muista, esim. terveydellisistä perusteista (raskaustodistus tms.)

-

entisen asunnon asumiskelvottomuus (terveystarkastajan lausunto tms.)
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