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I Hakijan tiedot

II Hakukohteet

III Opiskelutiedot

IV Harrastus- ja järjestöaktiivisuus

Sukunimi

Etunimet

Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Syntymäkotikunta

Sähköpostiosoite

Haettavat kohteet ensisijaisuusjärjestyksessä

Rautalammintie, yksiö (17,5 m2) Rautalammintie, kaksio (32,5 m2)

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

Yliopisto

Pääaine tai koulutusohjelma

Sisäänkirjautumisvuosi

Nykyinen katuosoite

Puhelinnumero

Opiskelupaikkani on hyväksytty

Postinumero Postitoimipaikka

Jos haluat hakea vain yksiötä tai kaksio-
ta, merkitse valintasi numerolla 1 ja jätä 
toinen ruutu tyhjäksi. Jos haluat hakea 
kumpaakin, merkitse ensisijainen valin-
tasi numerolla 1 ja toissijainen valintasi 
numerolla 2.

Jos haet asuntoa yksin, jätä tämä kenttä 
tyhjäksi. Jos haet asuntoa yhdessä toisen 
henkilön kanssa, kaikkien asuntoa yhdessä 
hakevien pitää toimittaa omat henkilökoh-
taiset hakemuksensa. 

Liitä hakemukseesi ote Opintopol-
ku-palvelusta, josta ilmenee, että 
opiskelupaikkasi on hyväksytty. Jos 
opiskelupaikkaasi ei ole vielä hyväk-
sytty, tulisi otteesta näkyä, mihin 
pääkaupunkiseudulla sijaitsevaan 
hakukohteeseen tai hakukohteisiin 
olet hakenut.

Liitä hakemukseesi ote väestötieto-
järjestelmästä (saat sen tilaamalla 
maistraatista) tai virkatodistus 
(seurakunnasta). Väestötieto-ottees-
ta tai virkatodistuksesta tulisi ilmetä 
syntymäkotikuntasi sekä nykyinen ja 
aiemmat asuinpaikkasi.

A1

Liitä hakemukseesi vapaamuotoinen 
selvitys keskisuomalaisuudesta: 
esim. mahdollinen Keski-Suomessa 
asuttu aika, sukulaisyhteydet jne.

A2

Liitä hakemukseesi vapaamuotoinen selvitys olennaisesta harrastus- ja järjestö-
toiminnastasi sekä mahdollisesta kiinnostuksestasi osallistua Keskisuomalaisen 
Osakunnan toimintaan.

A4

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

Lisätietoja: asuntovastaava@kso.fi

A3

Sisäänkirjautumisvuosi on se vuosi, jona 
ilmoittaudut mainittuun yliopistoon ensi 
kertaa läsnäolevaksi ja aloitat siellä opintosi.
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V Taloudellinen tilanne

Liitteet

Verotettava ansio- ja pääomatulo kalenterivuonna 2019

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 B1)

Minulla on muu asunnon tarpeeseen erityisesti vaikuttava syy (liite B2)

Olen liittänyt hakemukseeni seuraavat 
pakolliset liitteet:

A1: Ote väestötietojärjestelmästä tai 
virkatodistus

A3: Ote Opintopolku-palvelusta

A4: Selvitys harrastus- ja järjestö-
toiminnasta

Olen liittänyt hakemukseeni seuraavat 
vapaaehtoiset liitteet:

A2: Selvitys keskisuomalaisuudesta

B1: Taloudellinen erityistilanne

B2: Muu asunnon tarpeeseen vaikut-
tava syy

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.

Paikka ja päiväys

Hakijan allekirjoitus

A4: Verotustodistus 2019

Suostun siihen, että antamiani tietoja käytetään asuntohaussa ja että nimeni julkaistaan 
vahvistetun asuntojaon yhteydessä osakunnan internet-sivuilla.

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

Liitä hakemukseesi verotustodistus 
2019.A5

B1

B2

Kirjaa tähän kohtaan euromäärä verotus-
todistuksen 2019 kohdasta ”Puhdas ansio-
tulo ja puhdas pääomatulo yhteensä”.

Varmista tässä kohtaa, että olet liittänyt 
hakemukseesi kaikki pakolliset sekä oman 
hakemuksesi kannalta tarpeelliset vapaa-
ehtoiset liitteet.

Rastita tähän liitteet, jotka liität hakemuk-
seesi.

Otsikoi liitteet selvästi. Käytä esimerkiksi 
tässä annettuja liitteiden otsikoita.

Laita liitteet tässä lueteltujen otsikoiden 
mukaiseen järjestykseen.

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

Sulje hakemuksesi liitteineen kirjekuoreen, merkitse kuoreen selkeästi ”ASUNTOHAKEMUS” 
ja lähetä se postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Osakunta, Perhonkatu 6, 00100 Helsinki. 
Hakuaika päättyy perjantaina 10.7.2020 klo 16:15, jolloin hakemuksen liitteineen tulee olla 
perillä osakunnalla. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
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