ASUNTOHAKEMUS HARJULAKOTEIHIN
Asuntohakemus on voimassa kerrallaan 6 kk, jonka jälkeen hakemuksen voimassaoloa voi jatkaa
ilmoittamalla siitä Harjulakohteihin sähköpostilla, viestillä kotisivujen kautta tai puhelimitse.
Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi.

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi (myös entiset)
Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)
Henkilötunnus

Kotipaikka

Alkaen

Osoite
Puhelin kotiin

Matkapuhelin

Sähköpostiosoite
Arvo tai ammatti
Siviilisääty

Naimisissa

Naimaton

Avoliitossa

Kihloissa

Eronnut

Leski

AVIO/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT (täytetään vain, jos puoliso muuttaa haettavaan asuntoon)
Sukunimi (myös entiset)
Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)
Henkilötunnus

Kotipaikka

Alkaen

Arvo tai ammatti
Asuu hakijan kanssa

Kyllä

Ei

Osoite
HAETTAVA HUONEISTO
Senioritalo Harjulan Ainola
Harjulankatu 9

Senioritalo Harjulan Sirenius
Radanpää 2

1 h + kk 32 m2
2 h + kk 45 m2
2 h + k 63 m2

1 h + kk 37 m2
1 h + tupakeittiö 51 m2
1 h + tupakeittiö 54 m2

Muita toivomuksia

Senioritalo Harjulan Ukkopekka
Radanpää 4
1 h + kk 37 m2
1 h + tupakeittiö 51 m2
1 h + tupakeittiö 54 m2

ASUNNON TARVE
Asunnon sopimattomuus
Häätö
Laillinen irtisanominen
Terveydelliset syyt
Perheenjäsenen pysyvä sairaus tai vamma
Muu, mikä?
TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
Asumisväljyys

Asukkaiden lukumäärä __________

Huoneiston pinta-ala __________ m²

Talotyyppi

Kerrostalo

Rivitalo

Omakotitalo

Muu, mikä?

Huoneistotyyppi

1 h + kk/k

2h + kk/k

3h + k

4h+k

Varustetaso

viemäri

vesijohto

lämmin vesi

keskus-/sähkölämmitys

kylpy- tai suihkuhuone

asuntokohtainen sauna

5h + k

parveke

sisä-wc
hissi (talossa)

Asunnon kunto

erinomainen

hyvä

Hallintasuhde

omistaja

vuokralainen

alivuokralainen

jälleenvuokralainen

työsuhdeasunto

asuntola

asumisoikeusasunto

yleiskäyttöinen asunto

tyydyttävä

Sisäänmuuttovuosi

Asumiskulut

heikko

muu, mikä?

Vuokra/käyttö-/yhtiövastike €/kk

Erilliset lämmityskustannukset €/kk

Erilliset vesimaksut €/kk

TERVEYDENTILA
Saako hakija kotipalvelua?
Kyllä Mitä ja kuinka usein?
Ei
Käykö hakijan luona muita palveluntuottajia?
Kyllä Mitä ja kuinka usein?
Ei
Liikkuminen
Ilman apuvälineitä

Keppi

Rollaattori

Pyörätuoli

Sähkömopo

Tarvitseeko hakija parkkipaikkaa?
Kyllä

Ei

Ateriapalvelu
Saa aterian kotiin tuotuna
LISÄTIETOJA

Käy aterioimassa kodin ulkopuolella

Ei tarvetta

Kyynärsauva

TULOT JA VARALLISUUS
Kirjoita alle tulo- ja menotiedot. Jos teillä on useampia samaan kohtaan tulevia summia, kirjoita yhteissumma ja yksilöi tiedot lisätietoja
kohtaan tai erillisellä selvityksellä

Hakija

Avio/avopuoliso

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

SELVITYS OMISTUASUNNOSTA / KIINTEISTÖSTÄ
Hakija ja/tai puoliso taikka muu asumaan tuleva omistaa kokonaan tai osaksi
osakehuoneiston

omakotitalon

omistusosuus (esim ½ tai 25%)

muun asuintalon

muun kiinteistön

ei omista mitään edellä mainituista

Omistajan nimi
Kiinteistön nimi ja RN:o/Yhtiön nimi
Kiinteistön osoite
Kiinteistön/yhtiön sijaintikunta ja
hankkimisaika
Kiinteistön koko, asunnon koko
Asunnon käyttö

hakijan oma asunto

Asunnon muu käyttö
Osakehuoneiston/kiinteistön nykyinen myyntiarvo

SELVITYS MUUSTA VARALLISUUDESTA
Pörssinoteerattuja osakkeita yhteensä, euroa
Muuta, mitä?

vuokrattu

vapaa-ajan asunto

myynnissä

muu, mikä?

LISÄTIETOJA ASUNNON HAKEMISEN SYISTÄ

ALLEKIRJOITUS
Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi.
Paikka

Päiväys

Allekirjoitus
Nimen selvennys

HAKEMUKSEN LIITTEET
Verotuspäätös ja verotodistus kaikilta hakijoilta viimeksi toimitetusta verotuksesta, kiinteistöjen osalta kiinteistöverotuspäätös
Todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk)
Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta (kirjallinen selvitys omistamansa kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myyntiarvosta)
Luotonantajan todistus veloista
Oma selvitys hakijan terveydentilasta (lääkärintodistusta ei tarvita)
Kopio irtisanomisilmoituksesta, mikäli asunto on irtisanottu
Muita liitteitä, mitä?

Lisätietoja:
www.harjulakodit.fi
Palvelukoordinaattori Reija Iivonen puh. 050 592 9970
Isännöitsijä Paula Helistenkangas puh. 0207 438 582
Kaikki hakijat haastatellaan ennen valintaa.
Täytetty ja allekirjoitettu hakemus ja tarvittavat liitteet palautetaan:
Koy Harjulakodit
Harjulankatu 7, 15150 Lahti
tai
Reim Lahti Oy
PL 86 15111 Lahti
Asukasvalintaan vaikuttavat seuraavat asiat:
- ikä, vähintään 65 vuotta
- terveydelliset ja sosiaaliset syyt
- tulo- ja varallisuusehdot

