ASUNTOHAKEMUS HARJULAKOTEIHIN
Asuntohakemus on voimassa kerrallaan 6 kk, jonka jälkeen hakemuksen voimassaoloa
voi jatkaa ilmoittamalla siitä Harjulakodeille sähköpostilla, viestillä kotisivujen kautta tai
puhelimitse. Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi.
HAKIJA 1 HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ________________________________________________________________________________
Etunimet ________________________________________________________________________________
Henkilötunnus _______________________

Kotipaikka, mistä alkaen ______________________________

Osoite __________________________________________________________________________________
Puhelin kotiin _______________________________

Matkapuhelin _______________________________

Sähköpostiosoite __________________________________________________________________________
HAKIJA 2 HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ________________________________________________________________________________
Etunimet ________________________________________________________________________________
Henkilötunnus _______________________

Kotipaikka, mistä alkaen ______________________________

Osoite __________________________________________________________________________________
Puhelin kotiin _______________________________

Matkapuhelin _______________________________

Sähköpostiosoite __________________________________________________________________________
HAETTAVA HUONEISTO
Senioritalo Harjulan Ainola
Harjulankatu 9

Senioritalo Harjulan Sirenius
Radanpää 2

Senioritalo Harjulan Ukkopekka
Radanpää 4

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

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

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

Senioritalo Harjulan Moreeni (Valmistuu 11/2020)
Vahva-Jussin lenkki 3
1 h + kt + kh 32 m2
1 h + kt + kh 32,5 m2
1 h + kt + kh 39,5 m2

1 h + kt + kh 40 m2
1 h + kt + kh 41 m2

2 h + kt + kh 40,5 m2
2 h + kt + kh 49 m2

Muita toivomuksia:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

ASUNNON TARVE
Asunnon sopimattomuus
Asunnon huono kunto
Laillinen irtisanominen
Häätö
Terveydelliset syyt
Perheenjäsenen pysyvä sairaus tai vamma
Muu, mikä? ___________________________________________________________________________
LISÄTIETOJA ASUNNON HAKEMISEN SYISTÄ
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
Huoneluku _____________

Huoneiston pinta-ala ________ m²

Asunut asunnossa vuodesta _________

Asumiskustannukset _________________________________________________________________ € / kk
Talotyyppi

Kerrostalo

Rivitalo

Omakotitalo

Muu, mikä? ___________________________

Hallintasuhde

omistaja

vuokralainen

asuntola

muu, mikä? ___________________________________________________

alivuokralainen

asumisoikeusasunto

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

Kyynärsauva

Tarvitseeko hakija parkkipaikkaa?
Kyllä

Ei

Ateriapalvelu
Saa aterian kotiin tuotuna

Käy aterioimassa kodin ulkopuolella

Ei tarvetta

LISÄTIETOJA
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

TULOT JA VARALLISUUS
Kirjoita alle tulotiedot. Jos teillä on useampia samaan kohtaan tulevia summia, kirjoita yhteissumma ja yksilöi
tiedot lisätietoja kohtaan tai erillisellä selvityksellä
Hakija 1
Kansaneläke ______________ €/kk

Työeläke ______________ €/kk

Muut tulot ______________ €/kk

Työeläke ______________ €/kk

Muut tulot ______________ €/kk

Hakija 2
Kansaneläke ______________ €/kk

Yhteensä ______________ €/kk
Asuntolaina ______________ €

Muut lainat ______________ €

SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA / KIINTEISTÖSTÄ
Hakija 1 tai hakija 2 omistaa kokonaan tai osaksi
osakehuoneiston

omakotitalon

ei omista mitään edellä mainituista
Asunnon käyttö
omassa käytössä

vuokrattu

muun asuintalon tai kiinteistön
Omistusosuus ___________________ %

vapaa-ajan asuntona

myynnissä

muu, mikä? ________________

Osakehuoneiston tai kiinteistön nykyinen myyntiarvo ____________________________________ €
SELVITYS MUUSTA VARALLISUUDESTA
Pörssinoteerattuja osakkeita yhteensä _________________________________________________ €
Muuta, mitä?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

YHTEYSHENKILÖN TIEDOT
Tämä kohta täytetään, mikäli hakija toivoo asuntoasioissa ensisijaisesti otettavan yhteyttä johonkin muuhun
henkilöön esim. hakijan omaiseen tai edunvalvojaan.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

ALLEKIRJOITUS
Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika ____________________________________________________ ______.______.20________
Allekirjoitus hakija 1 _______________________________________________________________________
Allekirjoitus hakija 2 _______________________________________________________________________

HAKEMUKSEN LIITTEET
Verotuspäätös ja verotodistus kaikilta hakijoilta viimeksi toimitetusta verotuksesta, kiinteistöjen osalta
kiinteistöverotuspäätös
Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta (kirjallinen selvitys omistamansa kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden
myyntiarvosta)
Luotonantajan todistus veloista
Oma selvitys tai lausunto 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

