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ASUNTOHAKEMUS 

Hakemus on voimassa 

6 kuukautta hakemuksen päiväyksestä 

    

   Vuokra-asunto  Vuokra-           
      asunnon vaihto 

Hakemus saapunut 
  

Numero 

   
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin) Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) 

Henkilötunnus Kotipaikka alkaen  

Nykyinen osoite Postinumero ja toimipaikka Puhelin kotiin 

Arvo tai ammatti Työpaikka / opiskelupaikka alkaen  
 

Puhelin toimeen 

Siviilisääty 

   naimaton 

 

   naimisissa 

 

 

   avoliitossa 

 

 

   eronnut 

 

 

   asuu erillään 

 

   leski 

 
KANSSAHAKIJAN HENKILÖTIEDOT              Asuu hakijan kanssa   kyllä      ei  
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin) Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) 

Henkilötunnus Kotipaikka alkaen  

Nykyinen osoite Postinumero ja toimipaikka Puhelin kotiin 

Arvo tai ammatti Työpaikka / opiskelupaikka alkaen  
 

Puhelin toimeen 

 
MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT esim. lapset, syntymättömästä lapsesta oltava raskaustodistus           

Nimi Henkilötunnus 

  

  

  

  

 
HAETTAVA HUONEISTO 
Osoite (jos tiedossa) 

    tav.vuokra-asunto        vanhusten asunto        opiskelija-asunto       muu, mikä 

Rakennus 
    valmistuva         vanha   kumpi  tahansa 

Talotyyppi 
    kerrostalo         rivitalo         mikä tahansa 

Huoneistotyyppi 
  yksiö     kaksio     kolmio     neliö     suurempi 

 

Huoneiston koko 
 
............... m²   -   ................m² 

Muita toivomuksia esim. vuokran suuruusluokka, sauna ym. 
 
 

 

mattia
Stamp
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ASUNNONTARVE 

 asunnontarve 
alkaen 

 asunnontarve 
alkaen 

 Asunnottomuus 
 

 Itsenäistyminen 
 

 Vuokrasopimuksen päättyminen 
 

 Liian pieni asunto 
 

 Avio - / avoero 
 

 Liian suuri asunto 
 

 Häätö 
 

 Oma - / vuokra-asunto myynnissä  
 

 Vuokrasopimuksen purku  
 

 Asunnon etäinen sijainti  
 

 Avio- / avoliitto  
 Vuokran suuruus  

 Terveydelliset syyt 
 

 muu syy, mikä 
 

 
 
MUUTTO PAIKKAKUNNALLE SAADUN TYÖPAIKAN TAI OPINTOJEN VUOKSI 
Työnantaja / oppilaitos Työn / opintojen alkamispäivä 

 Toimipaikan / oppilaitoksen osoite 

 
 
TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA  
Asumisväljyys ja 
talotyyppi 

Asukkaiden lukumäärä Huoneistotyyppi 
                       h+k/kk 

Huoneiston pinta-ala, m² 

                                                     
   kerrostalo    rivitalo    omakotitalo 

Asunnon kunto  
   erinomainen    hyvä    tyydyttävä 

Asunnon varustetaso 
   viemäri   vesijohto   lämmin  

        vesi      

  sisä-wc    keskus / sähkölämmitys 

 
   kylpyhuone    asuntokohtainen sauna   parveke   hissi 

Hallintasuhde 
  omistaja     vuokralainen     vanhempien luona asuva      muu, mikä    

 

Vuokra / vastike 
                                          € 

Sisään muuttovuosi 
 

 
 
LISÄTIEDOT 
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TULOT  
 Hakija täyttää Kunnan merkinnät 

Tulonsaaja Kuukausitulot, € 
(Bruttotulot =verollinen tulo) 

Kuukausitulot, € 
 

Hakija   

Avio- / avopuoliso   

Muut henkilöt   

Yhteensä   

 
 
Selvitys veloista ja omaisuudesta 
 

 

 

 

 
 
ALLEKIRJOITUS 
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi 
Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

 Nimen selvennys 

 
 
 

HAKEMUKSEN LIITTEET (pakollisena tuloselvitys) 
 

  Palkkatodistus tai tilinauha 

  Päivärahapäätös  

  Eläkepäätös 

  Verotustodistus (viimeisin verotus) 

  Raskaustodistus 

  Muita liitteitä, mitä  ............................................................... 

 
 
Kunnan merkintöjä 
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