
Usein kysyttyjä kysymyksiä kesän 
asuntohakuun liittyen 

• VEROTUSTODISTUS 2015 

Verotustodistus on lähetetty veroilmoituksen mukana kotiin keväällä 2015. Sen 

voi myös tilata verotoimistosta. Verotustodistuksesta voi toimittaa kopion, 

mutta kopio tulisi olla oikeaksi todistettu kahden täysi-ikäisen henkilön 

allekirjoituksilla. 

• OTE VÄESTÖREKISTERISTÄ: VIRKATODISTUS/KOTIPAIKKATODISTUS 

Virkatodistuksen tai kotipaikkatodistuksen saat tilattua maistraatista tai seurakunnaltasi. Lisätietoja 

esimerkiksi sivulta: https://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/maist_maist24/ 

Todistuksen saamisessa saattaa kestää, joten kannattaa olla hyvissä ajoin liikenteessä tilaamisen suhteen! 

• SELVITYS TULOISTA VUOSILTA 2016-2017 

Tämä selvitys on vapaamuotoinen. Voit liittää tähän selvitykseen esimerkiksi verotuspäätöksen 2016, 

mahdollisen korjatun verotuspäätöksen 2016, kopion palkkanauhastasi tai muun vapaamuotoisen 

selvityksen. Kopiot edellä mainituista riittävät. Myös sanallinen selvitys riittää, kunhan se on 

totuudenmukainen ja mahdollisimman tarkka! 

• SELVITYS KESKISUOMALAISUUDESTA 

Selvitys keskisuomalaisuudesta on myös vapaamuotoinen. Selvityksessä Sinun tulee kertoa, kauanko olet 

asunut Keski-Suomessa tai millaisia muita yhteyksiä Sinulla on Keski-Suomeen. Panostathan tähän 

selvitykseen, sillä se on tärkeä osa pisteytystä.  

• SELVITYS JÄRJESTÖ- JA HARRASTUSTOIMINNASTA 

Tässä vapaamuotoisessa selvityksessä Sinun tulee kertoa omista harrastuksistasi ja mahdollisesta 

järjestökokemuksestasi. Kannattaa myös kertoa, olisitko kiinnostunut osallistumaan osakunnan 

toimintaan saavuttuasi Helsinkiin. Tähänkin selvitykseen kannattaa panostaa, sillä se on yksi osa 

pisteytystä. 

• OSAKUNTAAN LIITTYMINEN 

Keskisuomalaisen Osakunnan asunnossa asumiselle yksi kriteeri on Keskisuomalaisen Osakunnan 

jäsenyys. Jäseneksi ei tarvitse liittyä vielä hakuvaiheessa, vaan sitten kun asumisoikeus on myönnetty. 

Jäsenmaksun maksamisen lisäksi osakunnalla pitää käydä kirjautumassa jäseneksi syyskuussa 2017. 

Asunnon saajille toimitetaan tarkemmat ohjeet jäseneksi liittymisestä, mikä kannattaa joka tapauksessa, 

vaikkei asuntohaussa onnistaisikaan tällä kertaa. 

• KAKSION HAKEMINEN 

Kaksiota voi hakea yhdessä, mikäli vähintään toinen hakijoista täyttää hakemiseen vaadittavat ehdot, eli 

aloittaa opiskelut jossain pääkaupunkiseudun yliopistoista. Molempien hakijoiden tulee kuitenkin 

toimittaa hakemus liitteineen. 

• HETKINEN, MIKÄ ONKAAN TÄMÄ OSAKUNTA? 

Keskisuomalainen Osakunta on keskisuomalaisten ja keskisuomalaismielisten yliopisto-opiskelijoiden 

poikkitieteellinen järjestö Helsingissä. Osakunnalla on loistavat tilat Casa Academicalla Etu-Töölössä. Tilat 

https://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/maist_maist24/


ovat osakuntalaisten vapaassa käytössä ja siellä järjestetään myös erilaisia tapahtumia, mm. osakuntailta 

joka tiistai. Osakunta tarjoaa jäsenilleen kerhoja ja muuta toimintaa, kuten kulttuuria ja urheilua sekä 

mahdollisuuden opetella järjestötoiminnan periaatteita ja olla mukana pitämässä osakuntaa pystyssä. Ja 

tietenkin osakuntaperheen eli kasan uusia ystäviä! 

Opiskeluaika on upeaa aikaa, jonka jakaminen muiden kanssa tekee siitä vieläkin antoisampaa! Toivotan 

Sinut lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme Helsinkiin! Toivottavasti näemme syksyllä Casalla!  

Onko sinulla jotain muita kysymyksiä? 

Ota rohkeasti yhteyttä minuun! 

Hyvää kesänjatkoa toivottaa, 

KSO:n asuntovastaava Sara Piirainen 

asuntovastaava@kso.fi 

0407794118 
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