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ASUNTOHAKEMUKSEN LIITTEET 

Toimitettava kaikilta asumaan tulevilta aikuisilta 

 
Asuntohakemuksen liitteet riippuvat elämäntilanteestasi. Normaalitapauksessa riittävät 
palkkatodistukset ja verotustodistukset. Työssäkäyvä hakija saa yleensä asunnon ilman suur-
ta paperisotaa, eikä tuloilla ole nykyisin ylärajoja. 
 
 Kaikilta:  

 Viimeisimmän veroehdotuksen erittelyosat (erittelyosa ja verotuspäätös, kts. mallit sivulla 2) 

 Työssäkäyvältä:  
 Palkkatodistus tai viimeisin palkkalaskelma 

 Eläkkeensaajilta:  
 Viimeisimmät eläkepäätökset tai todistus bruttoeläkkeen määrästä 

 Yrittäjiltä: 
 Viimeisin tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja kirjanpitäjän täyttämä tuloselvityslomake) 

 Työttömältä:  
 Viimeisin ilmoitus päivärahan maksamisesta 

 Muut:  
 Selvitys toimeentulosta (esim. vanhempainraha, kodinhoitotuki tms.) 

 Opiskelijalta:  
 Opiskelu- tai läsnäolotodistus (oppilaitoksen kansliasta) 

 Jos omistat kiinteistön tai osakehuoneiston:  
 Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta ja kiinteistöverolippu 
 Luotonantajan todistus omaisuuteen kohdistuvista veloista ja opintolainasta 

 Et ole Suomen kansalainen:  
 Kopio passista ja oleskeluluvasta tai rekisteröintitodistus 

 Lisätiedot:  
Mahdolliset muut asunnontarpeeseen vaikuttavat asiakirjat,  esim:  
 Irtisanomisilmoitus tai häätöpäätös (asunnontarpeen kiireellisyys) 
 Raskaustodistus (vaikuttaa asukkaiden lukumäärään ja asunnon kokoon) 
 Terveystarkastajan lausunto asunnon kunnosta (asumiskelvottomuus) 
 Lääkärintodistus, jos asunnon tarve perustuu sairauteen tai vammaan 

(HUOM: Kotikoivulla ei ole tällä hetkellä esteettömiä asuntoja) 
 

Liitteet voi tuoda asiakaspalveluumme (otamme kopiot puolestanne ja saatte alkuperäiset takaisin) tai 
voit toimittaa ne myös sähköpostilla pdf-muotoisena liitetiedostona. 
 

Liitteitä tarvitaan todentamaan asukasvalinnan ja etusijajärjestyksen perusteena olevia kriteerejä. Pelkkä 
hakijan ilmoitus ei riitä, eikä esim. ilman tulotietoja pystytä tekemään asukasvalintapäätöstä. Tuloja on ol-
tava riittävästi, jotta pystyy vuokransa maksamaan. Pienituloisimmat voivat saada asumistukea, toimeen-
tulotukea tai muuta tukea vuokra-asumiseen. Selvitä tukien määrät etukäteen käymällä tarjouksen 
kanssa tuen myöntäjän asiakaspalvelussa. KELAn asumistuen määrän voi selvittää myös KELAn 
nettisivuilla. Laita tiedot saamastasi tuesta (esim. sosiaalitoimen sitoumukset) hakemuksen liit-
teeksi. 
 

Aravalainoitettujen asuntojen asukasvalinnan perusteena on asunnontarve, varallisuus ja tulot. Aravavuok-
ra-asunnoissa ei ole nykyisin tuloille ylärajaa, mutta varallisuutta ei saa olla niin paljon, että kykenisi hank-
kimaan asunnon ilman valtion tukea. Jos samaan asuntoon on useita hakijoita, etusijalle asetetaan pienitu-
loisin ja vähävaraisin. Tulo- ja varallisuusrajoituksia ei käytännössä ole, jos samaan asuntoon ei ole muita 
hakijoita tai jos aravarajoitukset eivät ole enää voimassa.  
 

Asuntoa ei voida myöntää, jos hakijalla on runsaasti luottohäiriöitä, maksamattomia saatavia haetun vuok-
ra-asunnon omistajalle tai jos asunnon omistaja on aiemmin purkanut hakijan vuokrasopimuksen asumis-
häiriöiden vuoksi. 

HUOM:  
Hakijoiden luottotiedot tarkistetaan. 
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