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Sukunimi Etunimet

Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Puhelinnumero

Sähköpostiosoite
Olen Keskisuomalaisen Osakunnan jäsen

Olen maksanut osakunnan jäsenmaksun 2018-2019

Haettavat kohteet ensisijaisuusjärjestyksessä

Rautalammintie, yksiö (17,5 m2)

Rautalammintie, yksiö (20 m2)

Rautalammintie, kaksio (32,5 m2)

Hauhontie, kaksio (46 m2)

Henkilö, jonka kanssa haen asuntoa yhdessä (etu- ja sukunimi)

Haettavan asumisoikeuden kesto

1 vuosi 2 vuotta

Sisäänkirjautumisvuosi

Opintopisteet kevätlukukaudella 2018 Opintopisteet syyslukukaudella 2018

Liitä hakemukseesi vapaamuotoinen selvitys, jossa kerrot toiminnastasi Keskisuo-
malaisella Osakunnalla ja sen ulkopuolella vuosina 2018 ja 2019: virat, valiokunta-
jäsenyydet, kerhot; ylioppilaskunta, ainejärjestöt, killat jne. 

Mikäli et ole voinut osallistua KSO:n tai muiden järjestöjen toimintaan esimerkiksi 
asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, opiskelijavaihdon tai muun hyvän syyn vuoksi, 
muista tuoda asia esille selvityksessäsi.

A2

Arvioitu valmistumisvuosi

Voit hakea yhtä tai useampaa asuntotyyppiä. 
Merkitse ensisijainen valintasi numerolla 1, 
toissijainen numerolla 2 jne.

Mikäli sinulla on opintojen edisty-
miseen vaikuttava erityistilanne, voit 
laatia siitä vapaamuotoisen selvityk-
sen hakemuksen liitteeksi.

Liitä hakemukseesi opintosuorituso-
te. Epävirallinen opintosuoritusote 
riittää.

Mikäli olet aloittanut opintosi läsnäolevana pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa yliopistolain 
(558/2009) 1 §:ssä tarkoitetussa yliopistossa viime syyslukukaudella, arvioidaan osaltasi 
vain syyslukukauden pisteet, jotka kerrotaan kahdella. Mikäli olet opiskellut yllä tarkoitetussa 
yliopistossa jo aiemmin, lasketaan pisteet yhteen.

Mikäli merkittävä osa syksyllä alka-
neista kursseista jatkuu kevääseen 
tai ei näy vielä opintosuoritusotteel-
la, voit liittää hakemukseen lisäselvi-
tyksen asiasta (esim. kurssin opetta-
jan allekirjoittama todistus).

B1

A1

B2

Ennen kuin täytät hakemuksen, lue hakuohjeet ja usein kysytyt kysymykset osoitteessa http://kso.fi/wp/asunnot. 

Lisätietoja: asuntovastaava@kso.fi

Jos haet asuntoa yksin, jätä tämä kenttä tyh-
jäksi. Jos haet asuntoa yhdessä toisen henki-
lön kanssa, kaikkien asuntoa yhdessä hake-
vien pitää toimittaa omat henkilökohtaiset 
hakemuksensa. 

Asumisoikeus osakunnan asunnoissa on hen-
kilöä kohden yhteensä enintään kuusi vuotta. 
Huomioi tämä, mikäli olet jo aiemmin asunut 
osakunnan asunnossa.
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V Taloudellinen tilanne

Liitteet

Verotettavat tulot kalenterivuonna 2017

euroa

Arvio merkittävästä omaisuudesta (esim. kiinteistöt, osakkeet)

euroa

Valtion takaamaa opintolainaa nostettuna

euroa

Muut lainat tai velat

euroa

Minulla on asunnon tarpeeseen vaikuttava taloudellinen erityistilanne (liite B3)

Minulla on muu asunnon tarpeeseen erityisesti vaikuttava syy (liite B4)

Olen liittänyt hakemukseeni seuraavat 
pakolliset liitteet:

A1: Opintosuoritusote

A3: Verotustodistus 2017

Olen liittänyt hakemukseeni seuraavat 
vapaaehtoiset liitteet:

B1: Opintojen edistymiseen vaikuttava 
erityistilanne

B2: Syksystä kevääseen jatkuvat opin-
tosuoritukset

A2: Selvitys toiminnasta osakunnalla ja 
sen ulkopuolella

B3: Taloudellinen erityistilanne

B4: Muu asunnon tarpeeseen vaikut-
tava syy

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.

Paikka ja päiväys

Hakijan allekirjoitus

Suostun siihen, että antamiani tietoja käytetään asuntohaussa ja että nimeni julkaistaan 
vahvistetun asuntojaon yhteydessä osakunnan internet-sivuilla, sähköpostilistalla, ker-
hotilan ilmoitustaululla sekä Rautalammintie 3 C:n ilmoitustaululla

Mikäli sinulla on taloudellinen eri-
tyistilanne ja / tai muu syy, jonka 
haluat asuntovaliokunnan ottavan 
huomioon, laadi näistä erilliset va-
paamuotoiset selvitykset liitteeksi.

Liitä hakemukseesi verotustodistus 
2017.A3

B3

B4

Varmista tässä kohtaa, että olet liittänyt hake-
mukseesi kaikki pakolliset sekä oman hake-
muksesi kannalta tarpeelliset vapaaehtoiset 
liitteet.

Rastita tähän liitteet, jotka liität hakemuksee-
si.

Otsikoi liitteet selvästi. Käytä esimerkiksi täs-
sä annettuja liitteiden otsikoita.

Laita liitteet tässä lueteltujen otsikoiden mu-
kaiseen järjestykseen.

Jos täytät hakemuksen tietokoneella, tulosta 
se ja tarkasta, että kaikki tiedot ovat oikein. 
Lopuksi allekirjoita hakemus.

Kirjaa tähän kohtaan euromäärä verotusto-
distuksen 2017 kohdasta ”Puhdas ansiotulo 
ja puhdas pääomatulo yhteensä”.

Sulje hakemuksesi liitteineen kirjekuoreen, merkitse kuoreen selkeästi ”ASUNTOHAKEMUS” 
ja toimita se osakunnan kerhotilassa olevaan punaiseen postilaatikkoon tai lähetä postitse 
osoitteeseen Keskisuomalainen Osakunta, Perhonkatu 6, 00100 Helsinki. Hakuaika päättyy 
torstaina 11.4.2019 klo 16:15, jolloin hakemuksen liitteineen tulee olla perillä osakunnalla. 
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Huomioithan, että pisteytys asuntohaussa suoritetaan ainoastaan hakemuksessa ja liitteissä 
annettujen tietojen perusteella.
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