
Vuokra-asuntohakemus

Haettava huoneisto
Voit valita useamman vaihtoehdon.

Kaupunki         Alue/kaupunginosa tai osoite

 Turku 

 Kaarina 

 Raisio 

 Lieto 

 Naantali 

 Masku

 Salo 

 Halikko 

 Paimio 

1. Hakijan henkilötiedot 2. Hakijan henkilötiedot

Sukunimi, etunimet Sukunimi, etunimet

Henkilötunnus Henkilötunnus

Nykyinen osoite Nykyinen osoite

Postinumero ja -toimipaikka Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero Puhelinnumero

Sähköposti Sähköposti

Arvo tai ammattinimike Arvo tai ammattinimike

Työpaikka, alkaen vuodesta Työpaikka, alkaen vuodesta

Muut asumaan tulevat henkilöt 

Nimi Henkilötunnus

Saapumispäivä ______________________ Hakemus on voimassa 3 kk.

Käännä



Tiedot nykyisestä asunnosta

 Vuokra-asunto                Huoneluku _____________ (h+k/kk)              Huoneiston pinta-ala (m2)______________                Vuokra____________

Nykyinen vuokranantaja _____________________________________________________________________________________________   

 Omistus-/osaomistus-/asumisoikeusasunto 

Huoneluku _____________ (h+k/kk)  Huoneiston pinta-ala (m2)______________

Tulot Omaisuus ja velat (hakijoiden tiedot yhteensä)

1. hakijan bruttotulot/kk Selvitys omaisuudesta

2. hakijan bruttotulot/kk Omaisuuden arvo

Muiden asuntoon muuttavien tulot Velat

Turku      
yhden hakijan ruokakunta     30 000 euroa 
kahden hakijan ruokakunta   45 000 euroa
Kolmen hakijan ruokakunta  60 000 euroa
neljän hakijan ruokakunta  70 000 euroa

viiden hakijan ruokakunta  80 000 euroa

Hakijatalouden koon kasvaessa varallisuusrajaa korotetaan 10 000 euroa henkilöä kohden.

Allekirjoitus
Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi ja suostun siihen, että luottotietoni tarkistetaan. 

Paikka ja aika

Allekirjoitus                              Allekirjoitus 

Vuokra-asuntohakemuksen liitteet

- Selvitys kuukausituloista (palkkatodistus, viimeisin palkkalaskelma, opintotodistus, eläkepäätös)
- Esitäytetystä veroilmoituksesta erittelysivu ja verotuspäätössivu (viimeisin vahvistettu verotus)
- Selvitys omaisuuden arvosta (kiinteistöverolippu, asunnon kauppakirja tai toimeksiantosopimus, selvitys asuntovelasta)

Kopiot liitteistä riittävät. Liitteet tulee toimittaa kaikilta yli 18-vuotiailta henkilöiltä. 

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä! Hakemus säilytetään 5 vuotta asukasvalinnan tekemisestä tai hakemuksen vanhenemisesta.  
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta löytyy hakijarekisterin tietosuojaselosteesta osoitteesta www.yhkodit.fi/tietosuojaseloste

Asunnon tarpeen syy (pakollinen tieto)

Tarve alkaa  ________________________________________

www.yhkodit.fi

Humalistonkatu 12
20100 Turku

Jos osapuolten välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, 
kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. 
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä 
maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Muuta

Haettavan asunnon koko ja tyyppi
Voit valita useamman vaihtoehdon.

Kerrostalo Pari- tai rivitalo Luhtitalo Huoneluku  __________  (h+k/kk)

Huoneiston koko ____________ m2 -  ____________ m2                             Vuokra enintään ____________ €/kk. Vakuus on yhden kuukauden vuokran suuruinen.


