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Hakijan henkilötiedot 
Hakijan etu- ja sukunimi Henkilötunnus 

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka Kansalaisuus 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Työnantaja Ammatti Alkaen 

 Avio-/avopuolison/muun hakijan henkilötiedot (täytetään vain, jos henkilö muuttaa haettavaan asuntoon) 
Asuu samassa taloudessa hakijan kanssa    Kyllä   Ei 

Hakijan etu- ja sukunimi Henkilötunnus 

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka Kansalaisuus 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Työnantaja Ammatti Alkaen 

 

 

 

 

Muut asumaan tulevat henkilöt  Raskaustodistus    Kyllä   Ei 
Nimi Henkilötunnus 
  

  

  

  

  

  

  

 Haettava asunto 

 
Kaupunki / kunta Osoite Asuntotyyppi Pinta-ala m² Max. vuokran määrä 
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Asunnon tarve ja muuttovelvoite  
 Asunnoton Syy Alkaen 

 Asunto asuinkelvoton Syy, jos asunto on asuinkelvoton, liitä mukaan terveys- tai rakennustarkastajan selvitys. 

 Avio-/avoero  Tuomioistuimen päätös  Nykyisen vuokrasuhteen päättyminen 

 Asunto peruskorjataan  Asunto puretaan  Muutto paikkakunnalle työn tai opiskelun vuoksi 

 Avo-/avioliitto  Perhekoon muutos  Liian kallis vuokra 

 Muu syy, mikä ______________________________________________________________________________________________ 

Asunnon tarve alkaen pvm. Muutettava viimeistään pvm. 

Lisätietoja asunnontarpeesta:  

 Tiedot nykyisestä asunnosta  
Asukkaiden lukumäärä ___________ hlö Asunnon pinta-ala ___________ m² Asunnon asumiskustannukset  _____________ €/kk 

Asuntotyyppi  1h+kk/k  2h+kk/k  3h+k  4h+k  5h+k 

Talotyyppi  Kerrostalo  Rivi-/paritalo  Omakotitalo  Muu, mikä ______________ 

Hallintasuhde 

 Vuokra-asunto  Asumisoikeusasunto  Työsuhdeasunto  Opiskelija-asunto 

 Alivuokralainen  Vanhempien luona  Asuntola  Yhteiskäyttöinen asunto 

Paikkakunnalle jäävä omistusasunto 

 Omistusasunto  Vuokrataan, vuokra  _____________€/kk  Myydään tai on myynnissä 

 Muu, mikä ______________________________________________________________________ 

 Tulot ja varallisuus 
Hakijan merkinnät 

 Brutto- ja pääomatulot €/kk Varallisuus nykyinen arvo € Asunto- ja muut lainat € 

Hakija    

Avio-/avopuoliso    

Muiden, yli 18 v.    

    

    

Yhteensä    
 

 Hakija ja/tai puoliso ja/tai muu asumaan tuleva henkilö omistaa: 
 Osakehuoneiston omistusosuus 

____________________________ 

 Kiinteistön omistusosuus 

________________________ 

 Pörssinoteerattuja osakkeita 

yhteensä ___________________ 

 Muuta, mitä 

_______________________ 

Lisätietoja varallisuudesta: 
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Huomioitavaa 
Erillinen, viranomaisen tai asianomaisen tahon selvitys asunnon asumiskelvottomuudesta, muuttovelvoite nykyisestä asunnosta sekä 
muutto paikkakunnalle työpaikan takia, on liitettävä hakemukseen. Jäljennös omistusasunnon / kiinteistön kauppakirjasta, luotettava arvio 
myyntiarvosta (isännöitsijältä, kiinteistövälittäjältä, rakennusviranomaiselta) tai muu luotettava selvitys, mistä ilmenee käypä arvo, on 
liitettävä hakemukseen. Jos varallisuutena on osakkeita ja/tai arvopapereita, tulee näistä toimittaa käyvän arvon selvitys. Jos hakija haluaa 
perustella asunnontarvetta muilla seikoilla, hakemukseen on liitettävä muu erillinen liite (esim. lääkärinlausunto tai sopimus lasten huollosta 
/ tapaamisoikeudesta). Hakemuksen voimassaoloaika on kolme (3) kuukautta sen jättöpäivästä lukien. Olosuhteiden muuttuessa 
hakemusta on korjattava muutoksia vastaavaksi. 

Päiväys ja allekirjoitus 
Vakuutan, että kaikki haun yhteydessä antamani tiedot ovat oikeita, ja että olen antanut päätökseen vaikuttavat tiedot jokaisesta 
ruokakuntaan kuuluvasta ja asuntoon muuttavasta yli 18-vuotiaasta henkilöstä. Tahallaan annettujen väärien tietojen antaminen johtaa 
tehdyn sopimuksen purkamiseen. Virheellisen valinnan seurauksena TA-Yhtymä Oy / Taova Oy saattaa kyseisen huoneiston osalta joutua 
maksamaan takaisin valtiolle jo maksettua korkotukea. TA-Yhtymä Oy / Taova Oy tulee perimään kaikki TA-Yhtymä Oy:lle / Taova Oy:lle 
aiheutuneet kustannukset, jotka ovat syntyneet tahallisesti annettujen virheellisten tietojen perusteella tehdystä valinnasta. 

Paikka ja päivämäärä 
Allekirjoituksella hakijat valtuuttavat TA-Yhtiöt tarkastamaan hakijoiden luottotiedot. 

Allekirjoitus ja nimenselvennys Allekirjoitus ja nimenselvennys 

   
Lomakkeella ilmoitetut tiedot tallennetaan TA-Yhtiöiden asiakasrekisteriin. TA-Yhtiöiden tietosuojaselosteeseen voi tutustua osoitteessa ta.fi/tietosuojaseloste. 

https://ta.fi/tietosuojaseloste
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