ASUNTOHAKEMUS, voimassa 3 kk
1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet

Etunimet

Henkilötunnus

Kotikunta

Nykyinen osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Arvo tai ammatti

Työnantaja

2. KANSSAHAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet

Etunimet

Henkilötunnus

Kotikunta

Nykyinen osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Arvo tai ammatti

Työnantaja

3. MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT
Nimi

Henkilötunnus

Lemmikkieläimet (vaikuttaa asuntosijoitteluun)

4. HAETTAVA HUONEISTO
Huoneistotyyppi

Huoneiston koko

h+k/kk

m²-

Maksimivuokra

m²

Muita toivomuksia (alue, osoite ym)
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€/kk

ASUNTOHAKEMUS, voimassa 3 kk
5. TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
Huoneistotyyppi

Huoneiston koko

h+k/kk

Asukkaiden lukumäärä

Nykyiset asumiskustannukset

m²

€/kk

Asumismuoto
☐ vuokra-asunto
☐ työsuhdeasunto

☐ opiskelija-asunto
☐ omistusasunto

☐ osaomistus/aso-asunto
☐ vanhempien luona

☐ alivuokralaisena
☐ muu asumismuoto,
mikä______________

6. ASUNNONTARVE
☐ asunnottomuus

☐ avo/avioero

☐ asunnon puutteellinen varustus

☐ vuokra-sopimus päättyy

☐ terveydelliset syyt

☐ vuokran suuruus

☐ oma asunto myyty/myynnissä

☐ liian pieni asunto

☐ asunnon sijainti

☐ paikkakunnan vaihto

☐ liian suuri asunto

☐ työpaikka tulopaikkakunnalla

☐ avo-/avioliiton solmiminen

☐ itsenäistyminen

Lisätietoja

7. TULOT JA OMAISUUS
Hakijan tulot ennen veroja

Kanssahakijan tulot ennen veroja

Hakija tai muu asumaan tuleva on
omistanut tai omistaa

☐ osakehuoneiston

☐ omakotitalon

Myyntiarvo

Asunnon tai kiinteistön hankinnasta
johtuvat velat

☐ vapaa-ajan asunnon tai muun
kiinteistön

Omistaja on luopunut asunnosta

☐ kyllä,___________ (milloin)
☐ ei ole

8. ALLEKIRJOITUS
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Hakemus on allekirjoitettava ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta. Hakijoiden luottotiedot tarkistetaan.
Sitoudun toimittamaan hakemuksen edellyttämät liitteet: todistus tuloista ja esitäytetyn veroilmoituksen
erittelyosa ja päätösosa. Hakijan tilanteesta riippuen opiskelutodistus, työnantajan todistus/työsopimus,
raskaustodistus, lääkärintodistus, todistus avioeron vireillepanosta, selvitys kiinteistöstä
(kiinteistöverolippu), todistus elatusvelvollisuudesta, selvitys luotoista. Asukasvalinta tehdään vain sillä
ehdolla, että asuntoon muuttaa vain hakemuksella mainitut henkilöt. Olosuhteiden muuttuessa hakemus on
korjattava muutoksia vastaavaksi.
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