ASUNTOHAKEMUS
Uusi hakemus

Vuokra-asunnon vaihto

Saapumispäivä

Numero

Inkiläntie 7, 70340 Kuopio, info@ttyasunnot.fi, 050 372 7630
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin)

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Kotipaikka

alkaen

Nykyinen osoite

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelin kotiin/matkapuhelin

Sähköpostiosoite
Arvo tai ammatti

Toimipaikka

alkaen

Puhelin toimeen

Siviilisääty

naimaton

kihloissa

avoliitossa

naimisissa

asuu erillään

eronnut

leski

AVIO/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT (täytetään vain jos puoliso muuttaa haettavaan asuntoon)
Sukunimi ja entiset nimet

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Kotipaikka

Arvo tai ammatti
Asuu hakijan kanssa

Kyllä

alkaen

Toimipaikka

alkaen

Puhelin toimeen

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Ei

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT (tarvittaessa käytettävä liitettä)

Raskaustodistus

Nimi

on

ei ole

Henkilötunnus

HAETTAVA HUONEISTO
Huoneistotyyppi

1h+kk

2h+kk

ASUNNON TARVE (alla olevat kohdat täytetään tarpeen mukaan)
ASUNNOTTOMUUS
alkaen

Nykyinen majapaikka

Asunnoton
Syy (jos asunto asuinkelvoton, liitä viranomaisen, esim. terveystarkastajan tai muu vastaava selvitys)

Asunto asuinkelvoton
MUUTTOVELVOITE NYKYISESTÄ ASUNNOSTA (päätökset liitteeksi)
Tuomioistuimen päätös

Ero vireillä

Asunnon hallintasuhde päättynyt/päättymässä

Asunto puretaan

Tuomittu avioeroon

Asunto peruskorjataan

Tuomioistuimen päätös yhteiselämän lopettamisesta

Asuntoa kielletty käyttämästä asumiseen

Muutettava viimeistään

TULOT JA VARALLISUUS
Kirjoita kenttiin kohtiin tulo- tai menotieto. Jos teillä on useampia samaan kohtaan tulevia summia,
kirjoita yhteissumma ja yksilöi tiedot lisätietoja kohtaan tai erillisellä selvityksellä.
Hakija
Hakija
täyttää

TTY:n
merkintöjä

Avio/avopuoliso
TTY:n
Hakija
merkintöjä
täyttää

Nykyiset bruttokuukausitulot, euroa
Pääomatulot (vuodessa)
Muut tulot
Huomioon otettavat
tulot yhteensä
Varallisuus, omaisuuden
käypä arvo, euroa
Opintolaina
Asuntolaina
Muut lainat
Huomioon otettava
varallisuus yhteensä

LISÄTIETOJA
Asunnontarve omin sanoin kerrottuna:

ALLEKIRJOITUS

Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi.
Paikka ja päiväys
Allekirjoitus

Nimen selvennys

Muut
Hakija
täyttää

TTY:n
merkintöjä

HAKEMUKSEN LIITTEET (toimitettava ennen vuokrasopimuksen tekemistä, poikkeukset määrittelee asukasvalitsija)
Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta
Verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta (verotuspäätös ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa
viimeksi toimitetusta verotuksesta, kiinteistöjen osalta kiinteistöverolippu)
Todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk)
Raskaustodistus
Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta
Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
Luotonantajan todistus veloista
Selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa (kopio passista)
Muita liitteitä, mitä

Huom!
Pääomatuloja ovat pääomaverotukseen kuuluvat tulot kuten esim. vuokratulot, osaketulot, verolliset korkotulot ja ne
ilmenevät veroselvityksestä.
Hakemukseen on liitettävä rakennustarkastajan tai vastaavan antama arvio omakotitalon tai muun asuinkiinteistön käyvästä
arvosta taikka isännöitsijän laatima tai muu luotettava arvio osakehuoneiston käyvästä arvosta sekä velanantajien todistukset
ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista. Jos luovutus on jo tapahtunut, hakemukseen on liitettävä jäljennös kauppakirjasta tai
muu selvitys, josta käy ilmi luovutushinta.
Jos osakehuoneistoja tai kiinteistöjä on tai on ollut useampia, ne on eriteltävä liitteessä. Yhteisomistuksesta on annettava
erillinen selvitys, josta käyvät ilmi omistajien nimet ja osuuksien suuruudet.
Mikäli haluat perustella asunnontarvettasi muilla seikoilla, liitä hakemuksesi tueksi erillinen liite (esim. lääkärinlausunto tai
lasten huollosta/tapaamisoikeudesta tehty sopimus).
Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi.
Asuntohakemus on voimassa 3 kuukautta, jonka jälkeen hakemus on uusittava.
Ennen vuokrasopimuksen solmimista vuokralaisen on toimitettava kahden kuukauden vuokraa vastaava
vuokravakuus.

TTY Asunnot Oy:n merkintöjä
Ruokakunnan koko
Huomioon otettavat bruttokuukausitulot
Huomioon otettava varallisuus

Päätösehdotus

Varallisuusraja

Hyväksytään
Hyväksytään erityismääräysten perusteella, peruste

Jää odottamaan sopivan asunnon vapautumista tai valmistumista
Hylätään, peruste

Valittu asuntoon:

