
HAKIJAN TIEDOT KANSSAHAKIJAN TIEDOT 

Järjestysnumero 

Henkilötunnus Henkilötunnus 

Sukunimi Sukunimi 

Etunimet Etunimet 

ASUMAAN TULEVAT LAPSET 

Henkilötunnus Sukunimi Etunimet 

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT 

Henkilötunnus Sukunimi Etunimet 

VARALLISUUSSELVITYSTÄ EI TARVITSE TÄYTTÄÄ JOS 

  hakija/hakijat on/ovat yli 55-vuotias   hakija/hakijat on/ovat asumisoikeusasunnon vaihtajia 

HAKIJA/HAKIJAT OMISTAA/OMISTAVAT TÄLLÄ HETKELLÄ ASUMISOIKEUSASUNNON TAI OSUUDEN 
ASUMISOIKEUSASUNTOON 

 ei 

 Asumisoikeusasunnon nimi ja osoite 

 kyllä  

 Allekirjoitus seuraavalla sivulla 

OMISTAJAN JA KOHTEEN TIEDOT 

Omistajayhtiön nimi 

Kohteen nimi ja osoite Haettavan asunnon huoneluku ja pinta-ala 

 h  m² 

Postiosoite: PL 58231, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki 

asuntoas@hel.fi 
+358 9 310 13032 (9-11)

www.hel.fi/ 

 SELVITYS ASUMISOIKEUSHAKEMUKSEN HYVÄKSYMISTÄ VARTEN 
Selvitys asuntoon muuttavista henkilöistä 



OMISTUSASUNNON TIEDOT 

Omistusasunnon osoite Huoneluku  ja  pinta-ala 

 h  m² 

Arvio asunnon käyvästä hinnasta (esim. välittäjän arvio, toimeksiantosopimus tai vastaavan asunnon myyntihinta). Myydystä asunnosta 

liitteeksi kopio kauppakirjasta ja erillinen liite maksetuista lainoista. 

Omistusasuntoon kohdistuvat lainat, erillinen liite 

Omakotitalon tai muun kiinteistön osoite 

Omakotitalon tai muun kiinteistön tai osuuden arvio käyvästä hinnasta, erillinen liite. Kiinteistön pinta-ala 

Omakotitalon tai muun kiinteistön myyntipäivä.  Myydystä asunnosta kauppakirjakopio ja 

erillinen liite maksetuista lainoista. 

Huoneluku  ja  pinta-ala 

 h  m² 

Rakennuksen käyttötarkoitus 

Ympärivuotiseen käyttöön sopiva Kesämökki muu rakennus, mikä 

MUU VARALLISUUS 

Hakijalla/hakijoilla on muuta varallisuutta ja/tai lainaa, erillinen liite 

Varallisuus tai laina Arvo Osuus % 

Yhteisomistuksista (esim. osuus kuolinpesään) on annettava erillinen selvitys, josta ilmenee omistajien nimet ja 
osuuksien suuruudet. 

Paikka ja päiväys 

Hakijan allekirjoitus Allekirjoitus (sopimukseen mukaan tuleva kanssahakija) 

Osoite 

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
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Vakuutan/vakuutamme, että minulla/meillä ei ole muuta varallisuutta kuin mitä olemme ilmoittaneet. 
Asumisoikeuden hakijan/hakijoiden allekirjoitukset. 

Postiosoite: PL 58231, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki 

asuntoas@hel.fi 
+358 9 310 13032 (9-11)

www.hel.fi/ 

Hakemuksen liitteeksi on toimitettava kopio vuoden 2018 esitäytetystä veroilmoituksesta. Se löytyy kirjautumalla 
OmaVeroon -> Postilaatikko -> Esitäytetty veroilmoitus (pdf) 
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