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Vuokra-asuntohakemus

HAKEMUS

Hakemus

HAKIJA

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Entiset nimet

Kotipaikka Kotipaikka alkaen

Nykyinen osoite Postinumero Postitoimipaikka

Puhelin Haluatko ilmoituksen myös sähköpostiin

Sähköpostiosoite

Arvo tai ammatti Toimipaikka tai työnantaja

Nykyinen toimi/työ alkanut Puhelin toimeen/työhön

Siviilisääty

Raskaustodistus

TOINEN HAKIJA

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Entiset nimet

Kotipaikka Kotipaikka alkaen

Arvo tai ammatti Toimipaikka tai työnantaja

Nykyinen toimi/työ alkanut Puhelin toimeen

Asuu hakijan kanssa

☐Vuokra-asunto☐Vuokra-asunnon vaihto

☐ kyllä☐ei

☐naimaton☐naimisissa☐avoliitossa☐ kihloissa☐asuu erillään☐eronnut☐ leski

☐on☐ei ole

☐ kyllä☐ei



Osoite Postinumero Postitoimipaikka

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT
Anna tiedot muusta asukkaasta
Sukunimi Etunimet Syntymäaika

HAETTAVA HUONEISTO

Kunta Talon nimi ja/tai osoite (jos tiedossa)

Haettava asuntotyyppi

☐muu, mikä?

Talotyyppi

Huoneistotyyppi

☐muu, h + k/kk

Huoneiston koko m2 (minimi) Huoneiston koko m2 (maksimi)

Muita toivomuksia (esim. vuokran suuruusluokka)

ASUNNOTTOMUUS
Täytetään vain jos asunnon tarve johtuu tästä
Olen/olemme

Asunnottomuus on alkanut

Syy, miksi asunto on asuinkelvoton (liitteeksi viranomaisen selvitys, LIITTEET-kohta)

Nykyinen majapaikka

MUUTTOVELVOITE NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
Täytetään vain jos asunnon tarve johtuu tästä

☐ tavallinen vuokra-asunto☐ työsuhdeasunto☐ vanhusten asunto☐palvelutalo☐ tukiasunto
☐opiskelija-aunto☐ yhteisöasunto

☐ kerrostalo☐ rivitalo☐pientalo☐mikä tahansa

☐1h+kk/k☐2h+kk/k☐3h+kk/k

☐mikä tahansa

☐asunnoton/asunnottomia☐ vailla asuntoa, koska nykyinen asuntoni/asuntomme on asuinkelvoton



Muuttovelvoitteen syy

Asunnosta muutettava viimeistään

Mahdolliset päätökset on liitettävä hakemuksen liitteiksi (LIITTEET-kohta)

MUUTTO PAIKKAKUNNALLE TYÖPAIKAN TAI MUUN SYYN VUOKSI
Täytetään vain jos asunnon tarve johtuu tästä
Työnantajan nimi Työn alkamispäivä

Työpaikan osoite Postinumero Postitoimipaikka

Muu syy paikkakunnalle muuttoon

TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA JA ASUNTOTARPEESTA
Asumisväljyys, talo- ja huoneistotyyppi
Asukkaiden lukumäärä Huoneiston pinta-ala (m2)

Talotyyppi

☐muu, mikä?

Huoneistotyyppi

☐muu, mikä?

Asunnon varustetaso ja kunto
Varustetaso

Asunnon kunto

Asunnon hallintasuhde, kustannukset ja sisäänmuuttovuosi
Hallintasuhde

☐muu, mikä?

☐ tuomioistuimen päätös☐asunnon hallintasuhde päättynyt/päättymässä☐ tuomittu avioeroon
☐ tuomioistuimen päätös yhteiselämän lopettamisesta☐ero vireillä☐asunto puretaan
☐asunto peruskorjataan☐asuntoa kielletty käyttämästä asumiseen

☐ kerrostalo☐ rivitalo☐omakotitalo

☐1h+kk/k☐2h+kk/k☐3h+kk/k

☐ viemäri☐ vesijohto☐ lämmin vesi☐ keskus-/sähkölämmitys☐ kylpy- tai suihkuhuone☐ sisä-wc
☐asuntokohtainen sauna☐parveke☐hissi (talossa)

☐erinomainen☐hyvä☐ tyydyttävä☐heikko

☐omistaja☐ vuokralainen☐alivuokralainen☐ jälleenvuokralainen☐ työsuhdeasunto
☐asumisoikeusasunto☐asuntola☐ yhteiskäyttöinen asunto☐asun vanhempieni luona



Vuokra/käyttö-/yhtiövastike (€/kk) Sisäänmuuttovuosi

Muut asunnon tarpeeseen vaikuttavat seikat
Asunnon tarpeeseen vaikuttavat muut seikat

TULOT JA VARALLISUUS
Anna asumaan tulevien henkilöiden kyseiset tulo- tai menotiedot. Jos teillä on useampia samaan kohtaan tulevia
summia, niin kirjoita yhteissumma 'Yhteensä €'-kenttään ja yksilöi tiedot 'Lisäselvitys/erittely'-kenttään.
Hakija
Tulo/menoluokka Lisäselvitys/erittely Yhteensä €

Kuukausitulo

Pääomatulo (vuodessa)

Vähennykset

Varallisuus

Opintovelka

Muut velat

Avio/avopuoliso
Tulo/menoluokka Lisäselvitys/erittely Yhteensä €

Kuukausitulo

Pääomatulo (vuodessa)

Vähennykset

Varallisuus

Opintovelka

Muut velat

Muut asukkaat
Tulo/menoluokka Lisäselvitys/erittely Yhteensä €

Kuukausitulo

Pääomatulo (vuodessa)

Vähennykset

Varallisuus

Opintovelka



Muut velat

SELVITYS OMISTUSASUNNOISTA/KIINTEISTÖISTÄ JA MUUSTA VARALLISUUDESTA
Omistusasunto/kiinteistö
Hakija ja/tai puoliso taikka muu asumaan tuleva omistaa kokonaan tai osaksi

Omistusosuus (esim ½ tai 25%) Omistajan nimi

Kiinteistön nimi ja RN:o/Yhtiön nimi

Kiinteistön osoite Postinumero Postitoimipaikka

Kiinteistön/Yhtiön sijaintikunta Hankkimisajankohta

Kiinteistön koko Asunnon koko

selvitä asunnon muuta käyttöä:

Asunnon käyttö

☐muu,

Osakehuoneiston/kiinteistön nykyinen myyntiarvo

Muu varallisuus

joiden arvo yhteensä €
☐Pörssinoteerattuja osakkeita,

Muuta varallisuutta, mitä?

LISÄTIEDOT JA HAKEMUKSEN LÄHETTÄJÄ

☐osakehuoneiston☐omakotitalon☐muun asuintalon☐muun kiinteistön
☐ei omista mitään edellä mainituista

☐hakijan oma asunto☐ vuokrattu☐ vapaa-ajan asunto☐myynnissä



Lisätietoja

Hakemuksen lähettäjä
☐Vakuutan edellä antamani tiedot oikeaksi
Sukunimi Etunimi

Puhelinnumero

LIITTEET

Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon
muuttavien palkkatodistukset
bruttokuukausiansioista työantajalta

☐Toimitetaan myöhemmin

Verotodistukset kaikilta huoneistoon
muuttavilta yli 18-vuotiailta

☐Toimitetaan myöhemmin

Todistus eläkkeen määrästä (brutto
euro/kk)

☐Toimitetaan myöhemmin

Raskaustodistus ☐Toimitetaan myöhemmin

Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon
muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta

☐Toimitetaan myöhemmin

Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta ☐Toimitetaan myöhemmin

Luotonantajan todistus veloista ☐Toimitetaan myöhemmin

Selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta
oleskella maassa (kopio passista)

☐Toimitetaan myöhemmin

Muu liite:
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