
ASUNTOHAKEMUS

Vastaanottopäivä _____/_____ 20_____

Hakemus voimassa 3 kk, uusiminen

puhelimitse tai sähköpostilla

Salmelankuja 1, 88300 Paltamo  

p.044 750 0732, p. 044 288 5609

Toimisto avoinna ma - pe 9 - 15

1. HAKIJA

Sukunimi ja entiset nimet etunimet

Henkilötunnus henkikirjoituspaikka sähköpostiosoite

Nykyinen osoite postinumero ja -toimipaikka

Arvo tai ammatti toimipaikka puhelin kotiin/toimeen

2. HAKIJA

Sukunimi ja entiset nimet etunimet

Henkilötunnus henkikirjoituspaikka   sähköpostiosoite

Arvo tai ammatti toimipaikka puhelin

Asuu hakijan kanssa

____ kyllä ____ eijos ei, niin nykyinen osoite: ___________________________________________

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT

Nimi henkilötunnus

HAETTAVA HUONEISTO

____Paltamon kirkonkylä    _____  Kontiomäki Talon osoite (jos tiedossa) ______________

Talotyyppi  ____ kerrostalo   ____ rivitalo  ____ mikä tahansa

Huoneistotyyppi  ____ h+k   tai ____ h+k Huoneiston koko _____ m
2
 - ____ m

2  

Muita toivomuksia __________________________________________________________________

ASUNNOTTOMUUS

ASUNNOTON, mistä alkaen ___________________________

Syyt  _________________________________________________________



MUUTTO PAIKKAKUNNALLE 

Työnantaja /oppilaitos ___________________________________________________________

TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA

Asukkaiden lukumäärä _______  Huoneistotyyppi ____ h + ____   Huoneiston pinta-ala   ___________

____ kerrostalo  ____ rivitalo  _____ omakotitalo  ____ muu, mikä ______________________________

Asunnon kunto;  ___ erinomainen  ____ hyvä ____ tyydyttävä ____ heikko

Hallintasuhde; ___ omistaja ___ vuokralainen ___ asuu vanhempien luona ___ muu, mikä _____________

Vuokra: _________ €/kk 

Muut asunnontarpeeseen vaikuttavat seikat:

Aiempi asuminen Paltamon kunnan/Kiehisen asunnossa, osoite:

TULOT JA OMAISUUS

Bruttotulot €/kk

1. Hakija 2. Hakija

Muut hakijat

VARALLISUUS

Hakijat omistavat osakkeita, kiinteistön

____ kyllä ____ ei, ____ osakehuoneisto ____ omakotitalo ____ muu kiinteistö ____ osuuus%

Omistajan nimi ____________________ Kiinteistön nimi ___________________ Sijaintikunta ______________

Omaisuuden käypä arvo yhteensä _____________ €     Velat ______________  €

ALLEKIRJOITUS

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Olen tietoinen että luottotietoni tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n 

rekisteristä. Lomakkeelle annetut tiedot rekisteröidään asunnon hakemista ja vuokrasuhdetta varten.

Rekisteriseloste on nähtävänä Kiehisen toimistossa ja palvelusivuillamme: https://www.paltamo.fi/

Sitoudun toimittamaan hakemuksen liitteet, mikäli asuntoa tarjotaan. Todistus tuloista ja verotodistus

viimeksi valmistuneesta verotuksesta.

Asukasvalinta tehdään vain sillä ehdolla, että asuntoon muuttaa vain hakemuksella mainitut henkilöt.

Paikka ja aika _______________________________ Allekirjoitus ______________________________

HAKEMUKSEN LIITTEET

Tulot ¤ tulo- ja verotustodistus viimeksi valmistuneesta verotuksesta

¤ eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä

¤ liikkeenharjoittajalta viimeisin tuloslaskelma ja tase 

Opiskelija ¤ opiskelutodistus

Muut pyydetyt liitteet

MUUTA HUOMIOITAVAA

Vakuusmaksut Kiehisen vuokra-asunto:  kuukausivuokra,          Paltamon kunnan vuokra-asunto:

jos luottotiedoissa on merkintä  kuukausi-          kk-vuokra x 2, enintään 1200 €, jos 

vuokra x 2.                                                          luottotiedoissa merkintä kk-vuokra x 3


