
ASUNTOHAKEMUS      
Hakemus on voimassa 3 kk:tta jättöpäivästä lukien                                              
 

 

Hakemuksella haetaan seuraavien yhtiöiden asuntoihin: 

 Inarin Vuokra-asunnot Oy 

 Keskinäinen Kiinteistö Oy Sevettijärven palvelukeskus 

 Kiinteistökehitys InLike Oy 

 

 

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT  
Sukunimi ja entiset nimet                                               Etunimet                                                      Henkilötunnus 

                                                                                                                                                                                     
Kotipaikka                                                                          Alkaen                                                             

 
Nykyinen osoite                                                                Postinumero ja postitoimipaikka 

 
Puhelinnumero                                                                 Sähköpostiosoite 

 
Arvo tai ammatti                                                              Toimipaikka                                                 Alkaen 

                                                                         
Siviilisääty 
 
        naimaton                  avoliitossa               naimisissa             asuu erillään            eronnut                leski 

 
AVIO-/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT (täytetään vain jos puoliso muuttaa haettavaan asuntoon) 

Sukunimi ja entiset nimet                                               Etunimet                                                      Henkilötunnus 

 
Kotipaikka                                                                          Alkaen                                                             

 
Nykyinen osoite                                                                Postinumero ja postitoimipaikka 

 
Puhelinnumero                                                                 Sähköpostiosoite 

 
Arvo tai ammatti                                                              Toimipaikka                                                 Alkaen 

 

 
MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT 

Nimi                                                                                     Henkilötunnus 

 

 

 

 

                                          

 
Raskaustodistus            on             ei ole 

 

 

 

vaihto 

Saapunut: 

 

 vuokra-asunto 



HAETTAVA HUONEISTO 

      Ivalo                            Inari                         Saariselkä             Nellim                   Sevettijärvi 
Talon nimi tai osoite (jos tiedossa) 

 
Talotyyppi  

      kerrostalo                  rivitalo                    mikä tahansa 
 
Huoneistotyyppi                                                                                                                                                       Huoneiston koko   
 
     1 h+kk/k                      2 h+kk/k                  3 h+k                    4 h+k                      mikä tahansa                ______ - ______ m²                                              
 

Muita toivomuksia 

 
 

 

ASUNNOTTOMUUS 
                                                            Alkaen                                                                          Nykyinen majapaikka 
         Asunnoton                                
 

                                                            Syy (osoitettava erillinen liite, terveys- tai rakennustarkastajan lausunto) 
      Asunto asumiskelvoton           
 

 

MUUTTOVELVOITE NYKYISESTÄ ASUNNOSTA  
Nykyinen majapaikka 

 
Muuttovelvoite                                                                                                  Muutettava viimeistään                          

 

 
MUUTTO PAIKKAKUNNALLE TYÖPAIKAN TAI MUUN SYYN VUOKSI  

Työnantaja                                                                                                              Työn alkamispäivä 

 
Työpaikan osoite 

 
Omistusasunto jää paikkakunnalle   
          
          kyllä             ei  
 
Paikkakunnalle jäävä omistusasunto 
 
         vuokrataan, vuokra ________ euroa kuukaudessa                      myydään/on myynnissä 
 
Muu syy, mikä 
 
 
 
 
 

 

MUUT ASUNNONTARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT 

 
 
 
 
 

 

          



TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA 
Asukkaiden lukumäärä                                     Huoneistotyyppi                         Pinta-ala 

 
 
         kerrostalo                rivitalo                 omakotitalo                muu, mikä 

Varustetaso 
 
        viemäri                      vesijohto              lämmin vesi               keskus-/sähkölämmitys             sisä-wc 
 
         sauna                        parveke                hissi                             kylpy-/suihkuhuone            

Asunnon kunto 
 
         erinomainen            hyvä                     tyydyttävä                 heikko 

Hallintasuhde 
 
         omistaja                   vuokralainen                alivuokralainen                         muu, mikä?    
 
      asuntola            työsuhdeasunto          asuu vanhempien luona 

Vuokra/vastike                             lämmityskustannukset                             vesimaksut                                   sisäänmuuttovuosi 

 

 

TULOT JA VARALLISUUS 
 
 

Hakija Puoliso Muut        yhtiön merkintöjä 

Nykyiset bruttokuukausitu-
lot, euroa 

   
 

Muut tulot 
 

   
 

Huomioon otettavat tulot 
yhteensä 

   
 

Varallisuus, omaisuuden 
käypä arvo, euroa 

   
 

Selvitys veloista 
 

   
 

Huomioon otettava varalli-
suus yhteensä 

   
 

 

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

 
        osakehuoneiston              omakotitalon                    omistusosuus (esim. ½ tai 25 %)   _________   Kiinteistön/asunnon koko:   
                                                                                                                                                                                         
        muun asuintalon              muun kiinteistön              ei omista mitään edellä mainituista                      

Omistajan nimi                                                                                Kiinteistön nimi ja rekisterinumero/ Yhtiön nimi 
 
 

Kiinteistön osoite                                                                            Sijaintikunta ja hankkimisaika 
 
 

Asunnon käyttö 
 
         hakijan oma asunto              vuokrattu              vapaa-ajan asunto               myynnissä              muu, mikä 

Asunnon muu käyttö 
 
 

Osakehuoneiston/kiinteistön nykyinen myyntiarvo 
 
       

 

SELVITYS MUUSTA VARALLISUUDESTA 
 
 
 
 
       



LISÄTIETOJA 

                                   
 
 
 
 

 

ALLEKIRJOITUS 

 
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeaksi 

 
Paikka ja päiväys:    _________________________________________________ 

   

Allekirjoitus:            _________________________________________________  

 

Nimenselvennys:    _________________________________________________ 

 

 

HAKEMUKSEN LIITTEET 

 Palkkatodistus tai muu tulotodistus 

 Todistus eläkkeen määrästä 

 Esitäytetty veroilmoitus 

 Työnantajan todistus työpaikasta (muutto paikkakunnalle saadun työpaikan vuoksi) 

 Raskaustodistus 

 Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta 

 Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta ja siihen kohdistuvista veloista 

 Selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa, oleskelulupakortti 

 Muut mahdolliset todistukset joihin hakija haluaa vedota 

     

Huom! 

Asunnon asumiskelvottomuus, muuttovelvoite nykyisestä asunnosta ja paikkakunnalta saatu työpaikka on osoitettava 

erillisellä selvityksellä. Mikäli muuttovelvoitteesta on tuomioistuimen päätös, on kopio tästä liitettävä hakemukseen. Jos 

asuntosi on asuinkelvoton, syy on esitettävä erillisellä terveys- tai rakennustarkastajan antamalla selvityksellä. 

 

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 ve-

lanantajien todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista. Jos luovutus on jo tapahtunut, hakemukseen on liitettävä 

jäljennös kauppakirjasta tai muu selvitys josta käy ilmi luovutushinta.  

 

Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi. 

 

 

 

 

Hakemus toimitetaan Inarin Vuokra-asunnot Oy:n toimistoon osoitteeseen: 

Inarin Vuokra-asunnot Oy, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse: vuokra.asunnot@inari.fi 

 


