
ASUNTOHAKEMUS (Sivu 1 / 2) 

  Vuokra-asunto  Vuokra-asunnon vaihto 

Numero Vuosi 

Hakijan henkilötiedot 
Sukunimi (ja entiset nimet) Etunimet (kutsumanimi alleviivataan) 

Henkilötunnus Kotipaikka Kotipaikka alkaen 

Nykyinen osoite Postinumero ja –toimipaikka Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite Haluatko ilmoituksen sähköpostitse 

          Kyllä                       Ei 

Ammatti Työpaikka Työpaikka alkaen Puhelin työhön 

Avio/avopuolison tiedot 
Sukunimi (ja entiset nimet) Etunimet (kutsumanimi alleviivataan) 

Henkilötunnus Kotipaikka Kotipaikka alkaen 

Nykyinen osoite Postinumero ja –toimipaikka Puhelinnumero 

Ammatti Työpaikka Työpaikka alkaen Puhelin työhön 

Muuttaa hakijan kanssa samaan vuokra-asuntoon   
Kyllä      Ei 

Muut asumaan tulevat henkilöt (tarvittaessa käytä liitettä) 
Nimi Henkilötunnus 

Raskaustodistus   
Kyllä Ei

Laskettu aika 

Haettava huoneisto 
Kunta Kunnan osa/kylä (toivomus) Kaikki alueet         

Kyllä 

Talon nimi tai osoite (jos tiedossa) 

Haettava asuntotyyppi 

         Tavallinen vuokra-asunto    Työsuhdeasunto    Vanhusten asunto     Palvelutalo   

        Tukiasunto         Opiskelija-asunto     Yhteisöasunto     Muu, mikä __________________________

Rakennus         
Valmistuva      Vanha            Kumpi tahansa  

Talotyyppi  
Kerrostalo    Rivitalo      Omakotitalo    Muu, mikä ________________________ 

Huoneistotyyppi         
1h+kk/k    2h+kk/k      3h+k      4h+k      5h+k      suurempi mikä tahansa

Huoneiston koko    
______-_______ m2 

Muita toivomuksia (esim. vuokran suuruusluokka) 

Kunnan 
merkinnät 



ASUNTOHAKEMUS (Sivu 2 / 2) 

Asunnon tarve (kohdat 1-2 täytetään tarpeen mukaan) 
1. Asunnottomuus

Asunnoton 
alkaen Nykyinen majapaikka 

Asunto asumiskelvoton 
Syy (jos asunto asumiskelvoton, liitä viranomaisen esim. terveystarkastajan selvitys) 

2. Muutto paikkakunnalle työpaikan tai muun syyn vuoksi
Työnantaja Työn alkamispäivä 

Työpaikan osoite

Muu syy, mikä 

Lisätietoja 

Allekirjoitus 
Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi 

Paikka ja päiväys 

Allekirjoitus Nimen selvennys 

Hakemus on voimassa 6 kk. Hakijan luottotiedot tarkistetaan. 

Viranomaisen merkintöjä 
Ruokakunnan koko 

Huomioon otettavat bruttotulot 

Huomioon otettava varallisuus Varallisuusraja 

Päätösehdotus 
        Hyväksytään 

        Hyväksytään erityismääräysten perusteella, peruste 

     Jää odottamaan sopivan asunnon vapautumista tai valmistumista 

         Hylätään, peruste 

Valittu asuntoon osoitteessa: _____________________________________________________________________ 

Kunnan 
merkinnät 
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