
                                                                       Hakemus saapunut ___   .__  _/_____    

ASUNTOHAKEMUS                                                                                          Hakemus on voimassa 6 kuukautta         
Saarijärven kaupunki                                 
                        ☐  Tarvittavat liitteet toimitettu                             
Asun jo Saarijärven kaupungin asunnoissa    ☐ Ei   ☐ Kyllä  

Haettava huoneisto 

Kaupunginosa   ☐ Autiolahti   ☐ Keskusta  ☐ Koiralampi  ☐Mannila  ☐ Mustikkakorpi  ☐ Pylkönmäki 

                             ☐Pyyhkälä 
 
Huoneistotyyppi  
 

☐ 1h     ☐ 2h ☐ 3 h  ☐ 4 h 

Talotyyppi ☐ Kerrostalo ☐ Rivitalo 
 

Huoneiston koko           
                           min m²  _______________               max m² _______________ 
 
Maksimi vuokra (€)       _______________ 
 
 
Kohteen lisäominaisuudet 
☐ Autopaikka     ☐Hissi      ☐Huoneistokohtainen sauna 
 
 

 

Päähakija

Sukunimi 	 Etunimet	 	 	 	 Henkilötunnus

Kansalaisuus 
☐ Suomi 
☐ Muu  

 
Osoite 	 Postinumero 	 Postitoimipaikka

Puhelin 
  
 

Sähköposti 

Työpaikka / Oppilaitos	 	 	 	       	 Ammatti
 
 

Kanssahakija 

Sukunimi 
  
 

Etunimet  
  

Henkilötunnus 
 
 

Kansalaisuus 
☐ Suomi 
☐ Muu  

Sähköposti 

 

Puhelin 	 Työpaikka / Oppilaitos	 	 	 Ammatti

Asuu hakijan kanssa	 ☐Kyllä	☐Ei, osoite:  __________________________________________________________



Mukana muuttavat  

Suku- ja etunimi Henkilötunnus Kansalaisuus 
  
 

  ☐ Suomi 
 ☐ Muu 

  
 

  ☐ Suomi 
 ☐ Muu 

 
 

  ☐ Suomi 
 ☐ Muu 

Raskaustodistus   ☐ Kyllä 

Asunnontarpeen syy 

Asunnontarve alkaen (pp.kk.vvvv) ____________________________ 

 
☐ Ei ole asuntoa 

Asunnottomuus alkaen 
 
 

Asunnontarve 
☐ Asun vanhempieni luona     ☐ Avio/avoero      ☐ Häätö viranomaisen päätöksellä       ☐ Itse irtisanonut 
☐ Oman asunnon myynti         ☐ Remontti           ☐ Vuokranantaja irtisanonut                 ☐ Purku 
 

 
☐ On asunto 

Muuttovelvoite
☐ Asun vanhempieni luona     ☐ Avio-/asumusero   ☐ Häätö viranomaisen päätöksellä
☐ Itse irtisanonut       ☐ Oman asunnon myynti      ☐ Vuokranantaja irtisanonut
☐ Remontti                 ☐ Purku                                      ☐ Vuokrasopimus määräaikainen

Nykyinen asunto sopimaton, koska:
☐ Avio/avoero     ☐ Häätö oikeuden päätöksellä     ☐Itsenäistyminen     ☐ Liian ahdas asunto
☐ Liian pitkä tai hankala työmatka     ☐ Määräaikainen vuokrasopimus 
☐ Nyk. asumiskust. liian suuret suhteessa tuloihin    ☐ Nykyisen asunnon puutteellinen varustetaso
☐ Nykyisen asunnon sijainti  ☐ Oma irtisanominen ☐ Oma omistusasunto myyty/myynnissä
☐ Perheen perustaminen/yhteen muutto ☐ Perheenjäsenen pysyvä sairaus (edel. sop. asuntoa)
☐ Vuokranantaja irtisanonut asunnon        ☐ Väliaikainen asunnontarve, miksi?
☐ Muu syy, mikä?
 

 
☐ Muutto paikkakunnalle

Muuton syy 
☐ Opiskelun takia     ☐ Työpaikan takia      ☐ Muuten vain 
 

Muu syy, mikä? 
 
 

 

 

Muuta huomioon otettavaa asunnontarpeessa 
 
 



 

Tiedot nykyisestä asunnosta 

Asukkaita (kpl)                            Huoneistotyyppi                                   Huoneiston pinta-ala 
                                                                                                                                                                             m² 
 
Talotyyppi 
  ☐ Kerrostalo   ☐ Luhtitalo   ☐ Paritalo   ☐ Pientalo   ☐ Rivitalo   ☐ Muu 
Hallintasuhde 
☐ Vuokralainen   ☐ Vanhempien luona   ☐ Omistaja   ☐ Muu                                                                    
Asumiskulut 
 
Vuokra/yhtiövastike                         €/kk                             Erilliset lämmityskustannukset                        €/kk
 
 

Päähakija – Tulot 

Bruttotulot € / kk 
 
 

Opintolaina Muut lainat 

Elatusmaksu € / kk 
 
 
 

Kanssahakija – Tulot 

Bruttotulot € / kk 
 
 

Opintolaina Muut lainat 

Elatusmaksu € / kk 
 
 
 

Selvitys omistusasunnosta/kiinteistöstä ja muusta varallisuudesta.                                                                                        
Mikäli omistuksessasi on asunto tai kiinteistö, toimita liitteenä selvitys viimeisestä kiinteistöverotuksesta. 

Hakija ja/tai puoliso tai muu asumaan tuleva omistaa kokonaan tai osaksi:                                                               
☐ Omakotitalon    ☐ Osakehuoneiston   ☐ Muun kiinteistön  ☐ Muu varallisuus 
Kiinteistöjen/asuntojen käyttö 
☐ Ei rakennusta   ☐ Hakijan oma asunto   ☐ Myynnissä   ☐ Vapaa-ajan asunto   ☐ Vuokrattu 
 
Muu käyttö 
 
Varallisuuksien yhteenlaskettu arvo 
 
 

 

 

 



Vakuutan edellä mainitut tiedot oikeiksi, ja mikäli olosuhteisiini tulee muutoksia ilmoitan niistä välittömästi. 
Allekirjoittamalla asuntohakemuksen annan suostumukseni luottotietojeni tarkistamiseen. 

Allekirjoitus 
 
 

Allekirjoitus avio-/avopuoliso 

Nimenselvennys 
 
 

Nimenselvennys 

Paikka ja päiväys 
 
 

 

 

Hakemus liitteineen on toimitettava joko postitse osoitteella: Asuntotoimisto PL  13, 43101 Saarijärvi tai tuomalla 
kaupungintalolle osoitteeseen Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi

Hakemuksen liitteet

Mikäli hakemuksen liitteenä ei toimiteta todistuksia tuloista, varallisuudesta eikä verotuksesta, tulee ne toimittaa 
kolmen päivän sisällä siitä kun asuntoa tarjotaan. Mikäli pyydettyjä liitteitä ei ole toimitettu annetun ajan sisällä, 
katsotaan hakemus perutuksi. Lopullinen asukasvalintapäätös tehdään vasta liitteiden toimittamisen jälkeen ja kun 
on todettu hakemuksessa annettujen tietojen vastaavan liitteiden tietoja. Helpointa on toimittaa liitteet 
hakemuksen jättämisen yhteydessä.

Toimitetut liitteet

☐ Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista
☐ Esitäytetty veroilmoitus ja verotuspäätös viimeksi toimitetusta verotuksesta kaikilta 

huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta
☐ Kiinteistöveroilmoitus, jos omistuksessa on kiinteistöjä
☐ Todistukset eläkkeiden määristä (brutto euro/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:
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