
Asuntohakemus 

Hakijan henkilötiedot 
Suku- ja etunimet Henkilötunnus

Osoite Puhelin 

Arvo tai ammatti Työpaikka 

Siviilisääty
naimaton kihloissa avoliitossa naimisissa eronnut leski

Puolison/ avopuolison henkilötiedot 
Suku- ja etunimet Henkilötunnus

Osoite Puhelin 

Arvo tai ammatti Työpaikka 

Siviilisääty
naimaton kihloissa avoliitossa naimisissa eronnut leski

Muut asumaan tulevat henkilöt 
Nimi Henkilötunnus

Haettava huoneisto 
Talon nimi Huoneistotyyppi 

h+k/kk m2

Vaihtoehdot 
h+k/kk m2 h+k/kk m2 

Asuntotarpeen perustelut 

Tiedot nykyisestä asunnosta 
Huoneistotyyppi 

h+k/kk 
Huoneiston pinta-ala

  m2 Vuokra 
�/kk

Hallintasuhde 
omistaja vuokralainen vanhempien asunto muu, mikä

Tulot ja varallisuus Vero- ja palkkatodistus on liitettävä hakemukseen 

Hakijan kuukausitulot
  Hakijan tiedot 

� 
Kunnan tiedot 

� 

Puolison/ avopuolison kuukausitulot � � 
Hakijan vuositulot  � � 

Puolison/ avopuolison vuositulot  � � 
Hakijan varallisuus 

� � 

Puolison/ avopuoliston varallisuus � � 
Vähennykset � � 

Selvitys omistusasunnosta 
Hakija tai puolisto taikka muu asumaan tuleva henkilö omistaa tai on omistanut viimeisten viiden vuoden aikana  

osakehuoneiston omakotitalon muun asuintalon muun kiinteistön

Omistajan nimi 

Kiinteistön nimi ja RN:o 

Asunnon käyttö 
oma asunto vuokrattu vapaa-ajan asunto muu

Kiinteistön myyntiarvo 
� � 

Allekirjoitus 
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Allekirjoittamalla hakemuksen hakija valtuuttaa vuokranantajan tarkistamaan luottotiedot.
Asuntohakemus on voimassa 6 kuukautta hakemuksen jättöpäivästä lukien.
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