
Kesän asuntohaku:
usein kysyttyjä kysymyksiä

Virkatodistus tai ote väestötietojärjestelmästä (liite A1)
Tämän liitteen tarkoitus on todentaa nykyinen asuinpaikkasi sekä syntymäkotikuntasi (ks. 
pisteytys). Virkatodistuksen voit tilata omasta seurakunnastasi, väestötieto-otteen taas saat 
maistraatista tai suomi.fi-palvelusta. Varmista, että tilaamallasi otteella näkyy sekä nykyinen 
asuinpaikkasi että syntymäpaikkasi. Tilaa ote hyvissä ajoin: sen toimittamisessa saattaa kulua 
useita päiviä.

Vapaamuotoinen selvitys keskisuomalaisuudesta (liite A2)
Tämän liitteen perusteella asuntovaliokunta antaa pisteytyskohdan I pisteet keskisuoma-
laisuudesta. Tutustu siis huolella pisteytysperusteisiin ennen kuin laadit selvityksen. Kirjoita 
selvitykseen kaikki faktat, jotka ovat mielestäsi oleellisia pisteytyksen kannalta: esim. Kes-
ki-Suomessa asumasi tai viettämäsi aika, sukulaisyhteydet jne. Kirjoita kuitenkin ytimekkäästi ja 
vältä turhia korulauseita. Näin asuntovaliokunta voi muodostaa selkeän käsityksen oikeuden-
mukaisesta pisteytyksestä kohdallasi.

Ote Opintopolku-palvelusta (liite A3)
Tarkoituksena on todistaa, että olet saanut paikan pääkaupunkiseudulla sijaitsevasta yliopis-
tosta tai olet hakenut sellaiseen. Voit vaikkapa vain printata Opintopolku-nettisivun näkymän, 
josta nämä tiedot näkyvät, jos mahdollista niin yhdessä nimesi kanssa.

Harrastus- ja järjestöaktiivisuus (liite A4)
Vapaamuotoinen selvitys liittyy pisteytyskohtaan II: tutustu ensin siihen. Tämän selvityksen 
perusteella asuntovaliokunta arvioi kokemustasi erilaisista harrastuksista ja järjestötoimin-
nasta kuten myös mahdollista innostusta osallistua Keskisuomalaisen Osakunnan toimintaan 
fuksivuonna ja tulevaisuudessa. Haluamme, että fuksit viihtyvät ja tuntevat itsensä tervetul-
leiksi paitsi asunnoissamme myös osakunnan muussa toiminnassa. Kerro siis avoimesti (mutta 
tässäkin kohtaa ytimekkäästi), millaisia harrastuksia sinulla on ollut ja millainen toiminta opin-
tojen ohessa sinua voisi kiinnostaa tulevaisuudessa. KSO:n toiminnasta voit rohkeasti kysyä 
etukäteen vaikkapa fuksivastaavalta, toiminnanjohtajalta tai asuntovastaavalta (yhteystiedot 
lopussa).

Verotustodistus (liite A5)
Verotustodistus on lähetetty sinulle postitse keväällä 2019. Voit myös tulostaa verotuspäätök-
sesi Verohallinnon nettipalvelusta. Voit laittaa liitteeksi kopion, mutta kahden täysi-ikäisen 
henkilön tulisi todistaa kopio oikeaksi allekirjoituksillaan ja nimenselvennyksillään.

Osakuntaan liittyminen
Edellytyksenä Keskisuomalaisen Osakunnan asunnossa asumiselle Keskisuomalaisen Osakun-

nan jäsenyys. Jäseneksi ei tarvitse liittyä vielä hakuvaiheessa vaan sitten kun asumisoikeus on 
myönnetty. Jäsenmaksun maksamisen lisäksi osakunnalla pitää käydä kirjautumassa jäseneksi 
syyskuussa 2019. Asunnon saajille toimitetaan tarkemmat ohjeet jäseneksi liittymisestä. Liitty-
minen 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. Hakemukset voi kuitenkin toimittaa yhteisessä 
kirjekuoressa.

Vuokrasopimuksen pituus ja jatkaminen
Tässä asuntohaussa myönnetään yhden vuoden pituisia asumisoikeuksia, jotka ovat voimassa 
31.8.2020 saakka. Liityttyäsi osakunnan jäseneksi voit osallistua kevään asuntohakuun, jossa 
voit hakea yhden tai kahden vuoden asumisoikeutta tai asumisoikeuden jatkoa. Kevään haussa 
pisteytysperusteena on opintojen edistymisen ja vähävaraisuuden lisäksi osakunta-aktiivisuus, 
joten kannattaa lähteä rohkeasti mukaan toimintaan jo syksyllä.

Mikä osakunta?
Keskisuomalainen Osakunta on keskisuomalaisten ja keskisuomalaismielisten yliopisto-opiske-
lijoiden poikkitieteellinen ja -taiteellinen järjestö Helsingissä. Osakunnalla on oma kerhotila 
Casa Academicalla Etu-Töölössä: kerhotila on osakuntalaisten vapaassa käytössä esimerkiksi 
opiskeluun ja vapaa-ajan viettoon, ja siellä järjestetään myös erilaisia tapahtumia, mm. osakun-
tailta  ruokineen ja juomineen joka tiistai. Osakunta tarjoaa jäsenilleen kerhoja ja muuta toi-
mintaa, kuten kulttuuria ja urheilua, sekä mahdollisuuden opetella järjestötoiminnan periaatte-
ita ja vastuuta osallistumalla erilaisten virkojen hoitamiseen aina hallituksesta urheiluohjaajaan 
ja bändikämppämestariin. Mikä parasta, osakunnalta saat heti alusta asti uusia ystäviä uudessa 
opiskelukaupungissasi!

Tsemppiä asuntohakuun, ja tuhannesti tervetuloa osakunnalle. Nähdäänhän syksyllä Casalla! 
 
Muuta kysyttävää? Ota rohkeasti yhteyttä minuun! Kesäreissujen keskellä tavoitat minut parhaiten 
vaikkapa WhatsApp-viestillä. 
 
asuntovastaava Arttu Kosonen 
asuntovastaava@kso.fi 
050 340 6248 
 
Muut yhteystiedot: 
toiminnanjohtaja Jenna Kaukonen, toiminnanjohtaja@kso.fi 
fuksivastaava Helmi Polmio, fuksivastaava@kso.fi

https://www.suomi.fi/palvelut/verkkoasiointi/ote-vaestotietojarjestelmasta-ja-syntymatodistus-tilauslomake-maistraatti/b5493bcd-99a2-48ac-bd57-5d4c0e659fd6
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/veroilmoitus_ja_verotuspaato/verotusp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s/

