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Hakijan 
henkilötiedot 

Sukunimi ja etunimet  Henkilötunnus

Nykyinen osoite Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelinnumero  Sähköpostiosoite 

Arvo tai ammatti  Toimipaikka Alkaen

Siviilisääty

   naimaton     avoliitossa      naimisissa         asuu erillään      eronnut     leski 

Avio‐/ 
avopuolison 
henkilötiedot 

Sukunimi ja etunimet  Henkilötunnus

Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Arvo tai ammatti  Toimipaikka Alkaen

Asuu hakijan kanssa      Kyllä      Ei 

Osoite (mikäli ei asu hakijan kanssa)

Muut asumaan 
tulevat henkilöt 

Nimi  Henkilötunnus

Haettava 
huoneisto 

Kylä 

   Tavallinen vuokra‐asunto 

Rakennus 
   Valmistuva        Vanha    Kumpi tahansa 

Talotyyppi 
   Kerrostalo     Rivitalo      Paritalo      Mikä tahansa 

Huoneistotyyppi 
   1h+kk/tupak.       2h+kk    2h+k      3h+k       4h+k 

Asunnottomuus 
 Asunnoton   

Alkaen Nykyinen majapaikka

 Asunto asumiskelvoton      Syy (osoitettava erillinen liite, terveys‐ tai rakennustarkastajan lausunto) 
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Muuttovelvoite 
nykyisestä 
asunnosta 

       Tuomioistuimen päätös 
Muutettava viimeistään 
 

       Asunnon hallintasuhde 

       päättymässä/päättynyt 

Päättymisen syy
 

       Asunto puretaan/peruskorjataan            
Muutettava viimeistään 
 

Asuntoa kielletty käyttämästä asumiseen              /           20           lukien 

Muutto 
paikkakunnalle 
saadun 
työpaikan tai 
muun syyn 
vuoksi 

Työnantaja
 

Työn alkamispäivä
 

Toimipaikan osoite 
 

Muu syy, mikä 
 

Tiedot 
nykyisestä 
asunnosta 

Asukkaiden lukumäärä 
 

Huoneistotyyppi
 

Pinta‐ala
 

       Kerrostalo              Rivitalo                      Omakotitalo               Muu, mikä 

Asunnon varusteet 

       Viemäri                   Vesijohto                   Lämmin vesi              Keskus/sähkölämmitys             Sisä WC 

       Suihku                     Sauna                        Parveke                       Hissi 

Asunnon kunto 

      Erinomainen            Hyvä                          Tyydyttävä                  Heikko 

Hallintasuhde 

       Omistaja                 Vuokralainen           Alivuokralainen          Työsuhdeasunto 

       Asuntola                 Yhteiskäyttöinen asunto                             Muu, mikä 

Vuokra / käyttövastike / yhtiövastike
                         euroa / kk          

Sisäänmuuttovuosi
 

Tulot ja 
varallisuus 

Nykyiset kuukausitulot vähentämättöminä, euroa 

Hakija 

 

Puoliso

 

Muut 

 

Selvitys veloista 
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Muut asunnon‐
tarpeeseen 
vaikuttavat 
seikat 

 

Lisätietoja   

Allekirjoitus  Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi
 
 
 
_______________________                 _____________________________________________________ 
Paikka ja päivämäärä               Hakijan allekirjoitus 

 

Hakemuksen 
liitteet 

1. Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista 

työnantajalta 

2. Työnantajan todistus työpaikasta (muutto paikkakunnalle saadun työpaikan vuoksi) 

3. Verotustodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta viimeksi valmistuneesta verotuksesta 

4. Todistus eläkkeen määrästä 

5. Todistus Kelan tai liiton päivärahasta 

6. Mahdollinen raskaustodistus 

7. Opiskelijatodistus 

Huom!  Asunnon asumiskelvottomuus, muuttovelvoite nykyisestä asunnosta ja paikkakunnalta saatu työ‐
paikka on osoitettava erillisellä selvityksellä. Mikäli muuttovelvoitteesta on tuomioistuimen päätös, 
on kopio tästä liitettävä hakemukseen. 
 

Hakemukseen on liitettävä rakennustarkastajan tai vastaavan antama arvio omakotitalon tai muun 

asumiskiinteistön käyvästä arvosta taikka isännöitsijän laatima tai muu luotettava arvio osake‐ 

huoneiston käyvästä arvosta sekä velanantajien todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista. 

Jos luovutus on jo tapahtunut, hakemukseen on liitettävä jäljennös kauppakirjasta tai muu selvitys, 

josta käy ilmi luovutushinta. 

OLOSUHTEIDEN MUUTTUESSA HAKEMUS ON KORJATTAVA MUUTOKSIA VASTAAVAKSI. 
LUOTTOTIEDOT TARKISTETAAN. 
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