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Vuokra-asuntohakemus Vuokra-asunnon vaihto 

Hakija 1: 
Nimi: Henkilötunnus: 

Osoite: Postinumero ja -toimipaikka: 

Puhelin: Sähköposti 

Ammatti: Työ- tai opiskelupaikka: 

Haluan yhteydenoton ensisijaisesti puhelimitse sähköpostilla 

Hakija 2: 
Nimi: Henkilötunnus: 

Osoite: Postinumero ja -toimipaikka: 

Puhelin: Sähköposti: 

Ammatti: Työ- tai opiskelupaikka: 

Muut asumaan tulevat henkilöt: 
Nimi: Henkilötunnus: 

Nimi: Henkilötunnus: 

Nimi: Henkilötunnus: 

Haettava huoneisto: 
Talon nimi tai osoite (jos tiedossa): Huoneistotyyppi: 

☐ 1h,kk ☐ 2h,k

☐ 3h tai suurempi
Vuokrasuhteen alkamispäivä: 

Huoneiston koko: 
m² - m² 

Muita toiveita / Vuokran suuruus: 
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Muuton syy (halutessasi voit valita useita): 
Isompi asunto Pienempi asunto Parempikuntoinen asunto 
Perhekoon muutos Edullisempi asunto Asunnon sijainti 
Muutto paikkakunnalle Elämäntilannemuutos Muu syy, mikä?   
En halua vastata   

 
Tulot ja varallisuus: 
 Hakija 1 Hakija 2 

Bruttotulot €/kk   

Omaisuuden arvo €   

Muut tulot   

   

Velat   

Muut vähennykset   

   

 

 
Allekirjoitus: 
Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi ja hyväksyn luottotietojen tarkastuksen (ehtona hakemuksen 
käsittelyyn). 
Paikka ja päivämäärä: 

Hakija 1: Hakija 2: 

 
 

Lisätietoja: 
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