
ASUNTOHAKEMUS

Hakemus on voimassa 4kk jättöpäivästä
Hakijoilta tarkistetaan luottotiedot 
luottotietorekisteristä

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

Sukunimi Etunimet

Hetu Kotipaikka

Nykyinen osoite

Postinumero Toimipaikka

Arvo tai ammatti Työnantaja alkaen

Puhelin Sähköposti

Siviilisääty

AVIO/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT

Sukunimi Etunimet

Hetu Kotipaikka

Nykyinen osoite

Postinumero Toimipaikka

Arvo tai ammatti Työnantaja alkaen

Puhelin Sähköposti

Asuu hakijan kanssa

MUUT ASUMAAN MUUTTAVAT HENKILÖT

Sukunimi Etunimet

Hetu Kotipaikka

Sukunimi Etunimet

Hetu Kotipaikka

Sukunimi Etunimet

Hetu Kotipaikka

Sukunimi Etunimet

Hetu Kotipaikka

Kiinteistökeskus Harjuseutu Oy 1

Naimaton

Asumuserossa

Avoliitossa

Eronnut

Avioliitossa

Leski

Kyllä Ei



HAETTAVA HUONEISTO

Kunta Kaupunginosa/kylä

Talon osoite / huoneistonro  (jos tiedossa)

Vuokra-asunto

Rakennus

Talotyyppi

Huoneistotyyppi

Vuokran suuruusluokka
noin €/kk - €/kk

ASUNNONTARVE

Asunnottomuus alkaen 
nykyinen majapaikka:

Asunto asumiskelvoton alkaen
Asumiskelvottomuus todettu viranomaisen toimesta. Viranomaisselvitys liitteenä.

MUUTTOVELVOITE NYKYISESTÄ ASUNNOSTA

Velvoitteen mukaisesti muutettava viimeistään:

1) Tuomioistuimen päätös
Tuomioistuimen päätös liitteenä.

2) Asunnon hallintasuhde
Hallintasuhteen päättymisen syy:

3) Avioero
Tuomioistuimen päätös liitteenä.

4) Käyttökielto
Asumiskelvottomuus todettu viranomaisen toimesta. Viranomaisselvitys liitteenä.

5) Peruskorjaus

Kiinteistökeskus Harjuseutu Oy 2

Työsuhdeasunto Vahusten asunto Palveluasunto

Opiskelija-asunto Muu, mikä__________________________

Tavallinen vuokra-asunto

valmistuva vanha kumpi tahansa

kerrostalo rivitalo kumpi tahansa

yksiö kaksio kolmio neljä huonetta tai isompi

asunnoton

asumiskelvoton

tuomioistuimen päätös

hallintasuhde päättymässä/päättynyt

tuomittu avioeroon tai tuomioistuimen päätös yhteiselämän lopettamisesta

asuntoa kielletty käyttämästä asumiseen

asunto puretaan/peruskorjataan



MUUTTO PAIKKAKUNNALLE SAADUN TYÖPAIKAN TAI MUUN SYYN VUOKSI
Työnantaja Työn alkamispäivä

Toimipaikan osoite

Muu syy

TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA JA ASUNTOTARPEESTA

Asumisväljyys ja Asukkaiden lukumäärä 

talotyyppi Huoneistotyyppi

Varustetaso

Kunto

Hallintasuhde

Muut asunnon-
tarpeeseen
vaikuttavat
tekijät

TULOT JA VARALLISUUS

Nykyiset kuukausitulot 
(vähentämättömänä)

Hakijan

Avio/avopuolison

Muiden

Yhteensä

Vähennykset

Omaisuuden käypä arvo Nykyiset velat
Hakijan Hakijan

Avio/avopuolison

Muiden

Yhteensä

Lisätietoja

Kiinteistökeskus Harjuseutu Oy 3

kerrostalo rivitalo/paritalo omakotitalo

muu, mikä

erinomainen tyydyttävä heikko
erinomainen

hyvä

hyvä tyydyttävä heikko

Omistaja Vuokralainen Alivuokralainen Työsuhdeasunto

Työsuhdeasunto Asuntola muu, mikä



ALLEKIRJOITUS
vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Paikka

Päiväys
Allekirjoitus ja nimeselvennös

Kiinteistökeskus Harjuseutu Oy 4



HAKEMUKSEN LIITTEET

Vähimmäisliitteet

Muut liitteet

Asunnon asumiskelvottomuus, muuttovelvoite nykyisestä asunnosta ja paikkakunnalta saatu työpaikka 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 osakehuoneiston 
käyvästä arvosta sekä velantantajien todistukset ko. omaisuuden kohdistuvista veloista. Jos luovutus on jo 
tapahtunut, hakemukseen on liitettävä jäljennös kauppakirjasta tai muu selvitys, josta luovutushinta käy ilmi.

Jos osakehuoneistoja tai kiinteistöjä on tai on ollut useampia, ne on eriteltävä liitteessä. Yhteisomistuksesta on 
annettava eri selvitys, josta käyvät ilmi omistajien nimet ja osuuksien suuruudet.

Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava olosuhteita vastaavaksi.

VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ

Ruokakunnan koko Varallisuusraja

Huomioon otettavat kuukausitulot Tuloraja

Päätösehdotus
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tulotodistus
opiskelutodistus
verotodistus

raskaustodistus
selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
luotonantajan todistus veloista
selvitys oikeudesta oleskella maassa
muita liitteitä

Valitaan

Valitaan erityismääräysten perusteella
Jää jonoon
Hylätään perusteella

Valittu asuntoon osoitteessa
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