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ASUNNONHAKIJAN 
HENKILÖTIEDOT 

Nimi  

     

 
Henkilötunnus (myös loppuosa) 

     

 
Puhelin 

     

 
Sähköpostiosoite 

     

 

Nykyinen osoite 

     

 
Postinumero ja postitoimipaikka 

     

 
Siviilisääty 

 naimaton         avoliitto          avioliitto       eronnut         leski 
Nykyinen asunto (oma, vuokra, vanhempien) 

     

 
Muuttaako lapsia? (määrä / laskettu aika) 

 ei                     kyllä,___________________ 
Muuttaako asuntoon eläimiä? (mitä eläimiä, määrä) 

 ei                     kyllä,________________ 
 Tupakoitko? 

 en                    kyllä, sisällä                            vain ulkona 
Onko kotivakuutus? (vakuutusyhtiö) 

 ei                      kyllä,________________  

 Arvio bruttotulosta (euroa / kk) 

     

 
 Nykyinen vuokra 

     

 
Nykyisen asunnon vakuus 

     

 
 Työnantaja 

     

 
Työtehtävä 

     

 
Opintolinja 

     

 
Opiskelupaikka 

     

 
 Työsuhde (vakituinen / määräaikainen) 

     

 
Työsuhteen alkamispäivä / määräaikaisuus 

     

 
Opisk. alkanut (kuukausi / vuosi) 

     

 
Opisk. päättyy / valmistuminen 

     

 
 Asunnontarpeen pääasiallinen syy / muuta mainittavaa 

     

 
 

Nykyisen vuokranantajan nimi ja puhelin 

     

 
 

KANSSAHAKIJAN 
HENKILÖTIEDOT 

Nimi (alleviivaa kutsumanimi) 

     

 
Henkilötunnus (myös loppuosa) 

     

 
Puhelin 

     

 
Sähköpostiosoite 

     

 

Nykyinen osoite 

     

 
Postinumero ja postitoimipaikka 

     

 
Siviilisääty 

 naimaton         avoliitto          avioliitto       eronnut         leski 
Nykyinen asunto (oma, vuokra, vanhempien) 

     

 
Muuttaako lapsia? (määrä / laskettu aika) 

 ei                     kyllä,___________________ 
Muuttaako asuntoon eläimiä? (mitä eläimiä, määrä) 

 ei                     kyllä,________________ 
 Tupakoitko? 

 en                    kyllä, sisällä                            vain ulkona 
Onko kotivakuutus? (vakuutusyhtiö) 

 ei                      kyllä,________________  

 Arvio bruttotulosta (euroa / kk) 

     

 
 Nykyinen vuokra 

     

 
Nykyisen asunnon vakuus 

     

 
 Työnantaja 

     

 
Työtehtävä 

     

 
Opintolinja 

     

 
Opiskelupaikka 

     

 
 Työsuhde (vakituinen / määräaikainen) 

     

 
Työsuhteen alkamispäivä / määräaikaisuus 

     

 
Opisk. alkanut (kuukausi / vuosi) 

     

 
Opisk. päättyy / valmistuminen 

     

 
 Asunnontarpeen pääasiallinen syy / muuta mainittavaa 

     

 
 

Nykyisen vuokranantajan nimi ja puhelin 

     

 
 

 

Vuokra-asunnon hakija vuokraa alla olevan huoneiston alla olevin vuokrausehdoin ja vakuuttaa samalla annetut tiedot oikeiksi. 

Vuokra-asunnon hakija on ennakkoon tutustunut vuokrakohteeseen, alueeseen sekä asuntoesitteen vuokrausehtoihin. Välittäjällä on oikeus 
luottotietojen (Suomen Asiakastieto Oy) sekä muiden tarpeellisten tietojen tarkastamiseen. Välittäjällä on oikeus antaa nämä ja kaikki muut tarvittavat 
tiedot vuokranantajalle. Vuokra-asunnon hakija voi peruuttaa hakemuksensa ilman erillistä korvausta. Peruutus tule tehdä välittäjän toimipisteeseen 
viimeistään seuraavana arkipäivänä klo 11.00 menneessä. Vuokrahakemus purkautuu, jos hakijalle ilmoitetaan, ettei vuokranantaja hyväksy hakemusta 
tai kun hakemuksen voimassaoloaika päättyy. 

Vuokrattavan kohteen osoite 

     

 
Vuokrasopimuksen alkamispäivä 

     

 
Vuokrasopimuksen voimassaolo 

 toistaiseksi, väh. 1 v.        määräaika 

     

 
Lisätietoja, erityistoivomuksia tai muuta mainittavaa 

     

 
Takaaja, puh. 

     

 
Vuokra euroa / kk 

     

 
Vesimaksu 

     

 
Sähkömaksu 

 sisältyy            kulutuksen mukaan / ennakko 

     

 
Vakuuden määrä 

     

 
Päivämäärä 

     

 
Hakemus voimassa pvm asti 

     

 
Asunnonhakijan allekirjoitus 

     

 
Kanssahakijan allekirjoitus 
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