Vuokra-asuntohakemus
Täyttöohjeet
Täytä lomake selkeällä käsialalla.
Oikein ja huolellisesti täytetty hakemus nopeuttaa käsittelyä.
• Kaikki tähdellä* merkityt kohdat ovat pakollisia. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia emme käsittele.
Hakemuksessa ei tarvita liitteitä.
• Tarvittavat selvitykset pyydetään myöhemmin.
Hakemus on voimassa 4 kuukautta.
• Hakemuksen vanhenemisesta ei ilmoiteta hakijalle. Hakemus uusitaan lähettämällä uusi hakemus.
Jos asunnon tarve poistuu, ilmoita siitä ystävällisesti Setlementtiasunnot Oy:lle.
Setlementtiasunnot Oy sitoutuu siihen, että hakulomakkeella tai myöhemmin annettuna henkilö- ja
luottotietoja käsitellään henkilölain (523/1999) edellyttämällä tavalla.
HAETTAVAN KOHTEEN TIEDOT
* Paikkakunta
Kaupunginosa
Huoneiston koko m2
Huoneistotyyppi

* Vuokra max €/kk

—
1h

2h

m
3h

2

4h

Ominaisuudet

Esteetön

Invavarustus

Kirjoita aluetoive, josta haet asuntoa. Täytä myös huoneistotyyppi (voit merkitä useamman vaihtoehdon) sekä maksimivuokra, jonka olet valmis
maksamaan kuukaudessa.

HAKIJOIDEN TIEDOT
1. Hakijan tiedot
* Asun jo Setlementtiasunnot Oy:n talossa, haen vaihtoa

kyllä

ei

* Sukunimi
* Etunimet
* Henkilötunnus
(esim. 123456-1234)

* Sukupuoli

nainen

mies

* Nykyinen osoite
* Postinumero

* Postitoimipaikka

Puhelin

Matkapuhelin

Sähköpostiosoite
* Kotikunta
* Kansalaisuus

Alkaen kk.vvvv
suomi
muu, mikä
Oleskelulupa voimassa

/

asti

Pysyvä

Ilmoita henkilötunnus aina täydellisenä, esim. 123456-1234. Tarvitsemme täydellisen henkilötunnuksen luottotietojen tarkistamista varten.
Kaikkien yli 18-vuotiaiden hakijoiden luottotiedot tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä.

HAKIJOIDEN TIEDOT
2. Yli 18-vuotiaan kanssahakijan tiedot
* Asun jo Setlementtiasunnot Oy:n talossa, haen vaihtoa

kyllä

ei

* Sukunimi
* Etunimet
* Henkilötunnus
(esim. 123456-1234)

* Sukupuoli

nainen

mies

* Nykyinen osoite
* Postinumero

* Postitoimipaikka

Puhelin

Matkapuhelin

Sähköpostiosoite
Alkaen kk.vvvv

* Kotikunta
* Kansalaisuus

suomi
muu, mikä
Oleskelulupa voimassa

/

asti

Pysyvä

Ilmoita henkilötunnus aina täydellisenä, esim. 123456-1234. Tarvitsemme täydellisen henkilötunnuksen luottotietojen tarkistamista varten.
Kaikkien yli 18-vuotiaiden hakijoiden luottotiedot tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä.

3. Ilmoita kaikki muut huoneistoon asumaan tulevat henkilöt
Sukunimi
Etunimet

Henkilötunnus
(esim. 123456-1234)

Kansalaisuus

suomi
muu, mikä
Oleskelulupa voimassa

/

asti

Pysyvä

Sukunimi
Etunimet

Henkilötunnus
(esim. 123456-1234)

Kansalaisuus

suomi
muu, mikä
Oleskelulupa voimassa

/

asti

Pysyvä

Sukunimi
Etunimet

Henkilötunnus
(esim. 123456-1234)

Kansalaisuus

suomi
muu, mikä
Oleskelulupa voimassa

/

asti

Pysyvä

* Asunnon tarpeen syy on pakollinen, katso vaihtoehtoja esimerkiksi alla olevista laatikoista.
* ASUNNON TARVE

1. Hakija

2. Hakija

Asunnon tarve
Syy asunnottomuuteen

/

alkaen

Asunnon tarve

•

Syy asunnottomuuteen

Muuttovelvoite nykyisestä asunnosta, syy ja muuttopäivä

Nykyinen asunto on sopimaton, koska

•••

Muutto toiselle paikkakunnalle, syy muuttoon

Raskaana, laskettu aika

••

/

alkaen

•

Muuttovelvoite nykyisestä asunnosta, syy ja muuttopäivä

Nykyinen asunto on sopimaton, koska

••••

/

•

Syy asunnottomuuteen:
Avio-/avoero, oman asunnon myynti, itse irtisanonut, vuokranantaja
irtisanonut (peruste), purku, häätö viranomaisen päätöksellä, remontti,
asun vanhempieni luona, asun tilapäisesti sukulaisten / tuttavien luona,
kuntoutusjakso, muu syy, mikä?

••

Muuttovelvoite nykyisestä asunnosta:
Avio-/asumusero, oman asunnon myynti, itse irtisanonut, vuokranantaja
irtisanonut (peruste), purku, häätö viranomaisen päätöksellä, remontti,
asun vanhempieni luona, vuokrasopimus määräaikainen.

•••

Muutto toiselle paikkakunnalle, syy muuttoon

Raskaana, laskettu aika

••

••••

/

Nykyinen asunto on sopimaton, koska:
•••
Nykyisen asunnon sijainti, nykyiset asumiskustannukset liian suuret
suhteessa tuloihin, nykyisen asunnon puutteellinen varustetaso, liian
ahdas asunto, perheen perustaminen / yhteen muutto, terveyssyyt,
avio-/avoero, itsenäistyminen, muu syy, mikä?

••••

Muutto paikkakunnalle, syy muuttoon:
Työpaikan takia, opiskelun takia, muu syy.

NYKYISEN ASUNNON TIEDOT

1. Hakija
* Asukkaiden lukumäärä

2. Hakija
kpl

* Huoneistotyyppi
(esim. 1h+kk, 2h+k)
Huoneiston koko
Hallintasuhde
omistus

* Asukkaiden lukumäärä

kpl

* Huoneistotyyppi
(esim. 1h+kk, 2h+k)
m2
päävuokralainen

Huoneiston koko
Hallintasuhde
omistus

m2
päävuokralainen

alivuokralainen

jälleenvuokralainen

alivuokralainen

jälleenvuokralainen

opiskelija-asunto

osaomistus-/asumisoikeusasunto

opiskelija-asunto

osaomistus-/asumisoikeusasunto

vanhempien luona

työsuhdeasunto

vanhempien luona

työsuhdeasunto

asuntola

tuki-/palvelu-/kriisiasunto

asuntola

tuki-/palvelu-/kriisiasunto

muu, mikä

muu, mikä

Vuokranantajan nimi

Vuokranantajan nimi

* Asumiskustannukset €/kk
(esim. vuokra tai vastike)

* Asumiskustannukset €/kk
(esim. vuokra tai vastike)

LISÄTIETOJA

Ilmoita tulot ja varallisuus täysinä euroina. Mikäli omistat osakehuoneiston, kiinteistön tai
vapaa-ajanasunnon, merkitse siitä nykyinen käypä arvo mahdollisessa myyntitilanteessa.

SELVITYS HAKIJOIDEN TULOISTA
1. Hakija

2. Hakija

* Tulojen pääasiallinen peruste (työssäkäynti, yrittäjyys, opiskelu, työttömyys,

* Tulojen pääasiallinen peruste (työssäkäynti, yrittäjyys, opiskelu, työttömyys,

* Bruttotulot €/kk

* Bruttotulot €/kk

Työnantaja

Työnantaja

eläke, vanhempain- / hoitovapaa, muu tulojen peruste)

(mikäli kuukausitulot koostuvat useista tulolähteistä

(mikäli kuukausitulot koostuvat useista tulolähteistä

/

Työsuhde alkoi

eläke, vanhempain- / hoitovapaa, muu tulojen peruste)

Työsuhde alkoi

Arvo tai ammatti

Arvo tai ammatti

Työpaikan sijaintikunta

Työpaikan sijaintikunta

Oppilaitos

Oppilaitos
/

Opinnot alkoivat

/

Opinnot alkoivat

/

Oppilaitoksen sijaintikunta

Oppilaitoksen sijaintikunta

SELVITYS HAKIJOIDEN VARALLISUUDESTA
1. Hakija

2. Hakija

Hakija omistaa kokonaan tai osaksi

Hakija omistaa kokonaan tai osaksi

osakehuoneiston

omakotitalon

osakehuoneiston

omakotitalon

muun kiinteistön

ei varallisuutta

muun kiinteistön

ei varallisuutta

muu varallisuus

muu varallisuus
Kiinteistöjen/asuntojen käyttö
hakijan oma asunto
vapaa-ajan asunto

vuokrattu
ei rakennusta

myynnissä

Kiinteistöjen/asuntojen käyttö
hakijan oma asunto
vapaa-ajan asunto

vuokrattu
ei rakennusta

myynnissä

Varallisuuden nykyinen myyntiarvo tai hakijan osuus tästä (arvio)

Varallisuuden nykyinen myyntiarvo tai hakijan osuus tästä (arvio)

Varallisuuteen kohdistuvat velat

Varallisuuteen kohdistuvat velat

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja olen tietoinen, että luottotietoni tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä.
Mikäli asuntoa tarjotaan, sitoudun toimittamaan hakemuksen edellyttämät liitteet henkilökohtaisesti tai postitse.
Toimitettujen liitteiden perusteella Setlementtiasunnot Oy vahvistaa/hylkää asuntotarjouksen.
Asukasvalinta tehdään vain sillä ehdolla, että asuntoon muuttaa vain hakemuksella mainitut henkilöt.
Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi tekemällä uusi hakemus.

Allekirjoitus ja nimen selvennös (kaikkien yli 18-v. hakijoiden allekirjoitus)
Paikka ja aika  

/

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Kanssahakijan
allekirjoitus

Nimen selvennys

   20
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