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Säätiö Stiftelsen                    ASUNTOHAKEMUS 
LATOKARTANO 
Vicus Agriculturae Studiosorum 
 
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT       Hakemus on voimassa lukukauden loppuun (31.12./31.5.) päiväyksestä  Sukunimi  Etunimet (alleviivaa kutsumanimi)  Henkilötunnus  Kotikunta  Nykyinen osoite  Postinumero ja – toimipaikka  Puhelinnumero  Sähköpostiosoite  Siviilisääty  □ naimaton     □ avoliitossa     □ avioliitossa     □ eronnut      □ leski      □ asumuserossa   Lasten lukumäärä 
  Maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan  kirjoittautumisvuosi  Koulutusohjelma/pääaine 
  Verotettava tulo (ansiotulo+pääomatulo) valtionverotuksessa  Varallisuus (arvioitu käypä arvo), verotuksessa huomioitava  Kuluvan vuoden kokonaiskuukausitulot (arvio ansiotuloista)  Valtion takaamat opintolainat (kokonaismäärä) ja/tai muut lainat 
 
PUOLISON HENKILÖTIEDOT (JOS TARPEELLINEN)  Sukunimi  Etunimet (alleviivaa kutsumanimi)  Henkilötunnus  Kotikunta  Oppilaitos/työpaikka  Verotettava tulo (ansiotulo+pääomatulo)  valtionverotuksessa  Varallisuus (arvioitu käypä arvo)  Nykyiset kokonaiskuukausitulot  (bruttopalkka+muut tulot)  Valtion takaamat opintolainat (kokonaismäärä) ja/tai muut lainat 
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Säätiö Stiftelsen                    ASUNTOHAKEMUS 
LATOKARTANO 
Vicus Agriculturae Studiosorum 
 

HAETTAVA HUONEISTO (0=ei käy, 1=ensisijainen, 2=toissijainen)  Haen asuntoa vain itselleni:   □ soluasuntoa:   □ tyttö-/poikasolu   □ sekasolu          □ yksiötä  Haen perheasuntoa:   □ yksiötä     □ kaksiota     □ alkovikaksiota 
 
ASUNTOTIEDOT  Hakijan nykyinen asumismuoto 
  □ opiskelija-asuntolassa   □ omassa asunnossa    □ päävuokralaisena    □ alivuokralaisena  □ vanhempien/sukulaisten luona   Asunnon tarve 
  □ ei asuntoa opiskelupaikkakunnalla  □ hakija asuu erillään puolisostaan (lapseton pariskunta)  □ lapsiperheellä ei yhteistä asuntoa  □ yksinhuoltaja  □ nykyinen asunto asumiseen kelpaamaton  □ nykyinen asunto kallis  □ nykyinen asunto ahdas  □ perheenlisäys  □ nykyinen vuokrasopimus päättyy (pvm): __________________  □ muu peruste (selvitys Lisätiedot-kohtaan tai liitteeseen)   Päivä, jolloin olet valmis vastaanottamaan asunnon: 01/____/20_____   (asunto vapautuu aina kuukauden 1. arkipäivänä)  Mukana muuttaa lemmikkieläin: □ ei   □ kyllä, mikä:  Lisätiedot    Asuntoa koskevat toivomukset    Oletko asunut kylässä? Milloin?  Liitteet: _________ kpl  
 Allekirjoitus   Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi. Mikäli antamani tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai  harhauttaviksi, luovun korvauksetta ja hyvityksettä minulle mahdollisesti annetusta asunnosta.    _______________________                                        __________________________________________________  Paikka ja aika                                                    Allekirjoitus ja nimenselvennys  
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