
Hakijan 1 henkilötiedot

Yhteydenotto ensisijaisesti Soitto Sähköposti Tekstiviesti

Yhteyshenkilön kautta  Yhteyshenkilö: 

Muut asumaan tulevat henkilöt (tarvittaessa käytettävä eri liitettä)

Raskaustodistus Ei On / Laskettu aika: 

Haettava huoneisto

Kerrostalo, 2.-3. kerros, osoitteeessa Valtaraitti 9, 33720 Tampere

2 huonetta, tupakeittiö + sauna, 62,5 m2

huone + tupakeittiö, 42,5 - 43 m2

tupakeittiö, 30 - 34,5 m2

Ryhmäkoti, osoitteessa Valtaraitti 9, 33720 Tampere

huone 25 - 32 m2 + yhteiset tilat

Rivitalot, osoitteessa Virtainpolku 2 - 4, 33720 Tampere

huone + keittiö 44 m2

2 huonetta + keittiö 62 - 66 m2

3 huonetta + keittiö 79 m2

-

-

-

-

-

Arvo tai ammatti

Nykyinen osoite Postinumero ja - toimipaikka

HenkilötunnusNimi

Puhelin Sähköposti

Alkaen Työpaikka

Sukunimi (painokirjaimin) Etunimet

Henkilötunnus Kotikunta Kansalaisuus Alkaen (vuosi)



. .

Palveluasumishakemus

. .

. .

Tiedot nykyisestä asunnosta. 

Asukkaiden lukumäärä Huoneistotyyppi h+kk/k Huoneiston pinta-ala m2

Talotyyppi Kerrostalo Rivi-/luhtitalo Omakotitalo

Muu, mikä

Asunnon kunto Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Heikko

Hallintasuhde Omistaja/ASO Päävuokralainen Alivuokralainen

Asuu vanhempien kanssa Työsuhdeasunto

Asuntola Yhteiskäytt.asunto/(solu)

Muu, mikä

Hakija täyttää:

Tulot Varallisuus Varallisuuteen kohdistuvat velat

vireillä

hyväksytty

kunta, johon hakemus on jätetty

kunta, jossa hakemus on hyväksytty

Toivottu muuttopäivä: 

Vapaamuotoiset perustelut asunnon tarpeelle:

Muut mahdolliset vaihtoehdot: 

Ensisijainen asuntotoive:

€

€

€

€

€

€

Vuokra/yhtiövastike SisäänmuuttovuosiVuokranantajan nimi ja puhellinnumero

Muut velat

Hakijan 2 

varallisuuteen 

kohdistuvat velat

Hakijan 1 

varallisuuteen 

kohdistuvat velat €

€

€

Muiden asumaan 

tulevien 

bruttotulot kk

Muiden asumaan 

tulevien varallisuus

Hakijan 2 

bruttotulot 

kuukaudessa Hakijan 2 varallisuus

Hakijan 1 varallisuus

Hakijan 1 

bruttotulot 

kuukaudessa



Selvitys varallisuudesta

Ei Kyllä 

Osakehuoneiston Omakotitalon Muun asuintalon Muun kiinteistön

Omistajan nimi Kiinteistön nimi ja RN:o / yhtiön nimi

Kiinteistön / yhtiön sijaintikunta Hankkimisaika Kiinteistön koko Asunnon koko

Asunnon käyttö

Hakijan omana asuntona Vuokrattu Vapaa-ajan asunto

Muu, mikä

Osakehuoneiston / kiinteistön nykyinen myyntihinta-arvio / kauppahinta

Onko asunnon hankkimista / talon rakentamista vartenmyönnetty asuntolainaa?

Ei ole On Milloin . .

Lainasumma € Laina maksettu takaisin . .

Onko omistaja luopunut asunnosta? On Ei ole Myynnissä

Muu varallisuus (rahastot, osakkeet)

Onko hakijalla maksuhäiriömerkintöjä luottotietorekisterissä?

Ei Kyllä Millaisia

Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa luottotiedot

Kyllä Ei

Allekirjoitukset

Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi.

Maksuhäiriötilanteissa vuokralaisen on maksettava takuuvuokra, jonka suuruus määritellään 

tapauskohtaisesti. 

Paikka ja aika Allekirjoitus, hakija 1

Paikka ja aika Allekirjoitus, hakija 2

Omistaako hakija/puoliso tai muu asumaan tuleva, tai ovatko he viimeksi vahvistetun verotuksen mukaan 

omistaneet asunto-osakkeen, omakotitalon, vapaa-ajan asunnon tai muun kiinteistön tai osuuden niistä?

m2 m2



Hakemuksen lähetysosoite:

Palveluohjaaja Heli Virintie

Kuurosokeiden Toimintakeskus

Insinöörinkatu 10

33720 Tampere

p. 040 835 8389

1. Verotuspäätös ja sen erittelyosa viimeksi vahvistetusta verotuksesta yli 18-vuotiailta henkilöiltä.

Mikäli verotuksessa ilmenee, että hakijaruokakunnasta joku omistaa osakkeen tai kiinteistön (esim. 

vapaa-ajan asunto), tarvitaan myyntihinta-arvio sen todellisesta arvosta. Jos kiinteistö tai osake on 

myyty, tarvitaan valokopio kauppakirjasta sekä kuittijäljennös maksetuista asuntolainoista. Pankin 

selvitys muista mahdollisista veloista: lainan käyttötarkoitus sekä euromäärä.

2. Selvitys kuukausituloista.

- Palkkatodistus edellisen puolen vuoden bruttotuloista. 

- Työttömältä kansaneläkelaitoksen tai ammattiliiton antama työttömyyskorvauspäätös ja viimeisin 

maksuilmoitus. 

- Lomautetulta tai sairaslomalla olevalta korvauspäätöksen ja maksuilmoituksen lisäksi 

palkkatodistus.

- 18 vuotta täyttäneiltä opiskelevilta perheenjäseniltä opiskelutodistus, josta ilmenee opiskelun 

alkamis- ja päättymisajankohta.

Eläkeläiseltä viimeiset päätökset kaikista hänelle maksettavista eläkkeistä. Pankin antama todistus 

tai selvitys ennakonpidätyksistä ei kelpaa. 

- Liikkeen- tai ammatinharjoittajalta viimeisin tilinpäätös. 

- Äitiyslomalla tai hoitovapaalla olevalta selvitys tuloista ennen äitiyslomaa ja 

äitiyspäivärahapäätös. 

- Asevelvollisuutta suorittavalta todistus joukko-osastolta ja selvitys tuloista ennen asepalvelusta.

3. Raskaustodistus, josta ilmenee synnytyksen laskettu aika.

4. Asunnon asumiskelvottomuus, muuttouhka nykyisestä asunnosta tai paikkakunnalta saatu 

työpaikka on osoitettava erillisellä selvityksellä.

5. Alaikäiseltä hakijalta huoltajan sitoumus vuokrasopimukseen erillisellä lomakkeella.

6. Maahanmuuttajalta selvitys oikeudesta oleskella maassa ja kopio passista.

Hakemus on uudistettava kolmen kuukauden välein käymällä toimistossa, soittamalla tai 

sähköpostitse. Muutoin hakemus poistetaan.

Asunnonhakijoiden luottotiedot tarkastetaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. 

Useimmissa tapauksissa maksuhäiriömerkinnät eivät ole asunnon saannin este vaan vaikuttavat 

vuokrasopimuksen muotoon ja vakuuden määrään.

Ennen asunnon lopullista myöntämistä ja asuntoonmuuttoa hakijan on esitettävä seuraavat liitteet:


