VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS

Kortteeri
täyttää

Sevas Oy
Matti Visannin kuja 10, 60100 SEINÄJOKI

Haen/haemme
rasti ruutuun

Saapunut

.

. 20

Nro

Asunnoista ja vuokrista tietoa nettisivuillamme www.sevas.fi

opiskelija-asuntoa (Vain opiskelupaikan varmistaneet voivat hakea. EI tarvita liitteitä tuloista ja varall. )
nuorisoasuntoa (Ei alle 18-v., vaan ensisijaisesti 18-25-vuotiaat hakijat. Maksimi asumisaika viisi vuotta.)
kesäasuntoa (Määräaikainen sopimus. EI tarvita liitteitä tuloista ja varallisuudesta.)
muuta tilapäisasuntoa (Määräaikainen sopimus, maksimi yksi vuosi.)

Hakijan tiedot
Sukunimi ja etunimet
Lähiosoite

Tieto mahdollisesta asunnosta

Postinro ja -toimipaikka

postitetaan tähän osoitteeseen.

Kotikunta ja matka

km Matka kotikunnasta Seinäjoelle.

Henkilötunnus

muotoa PPKKVV-123A
Mikäli hakija on alle 18-v., tarvitaan huoltajan suostumus -liite hakemukseen.

Puhelin
Sähköposti
Oppilaitos tai muu
rasti ruutuun

Opiskelija-asukasvalinnoissa matka
on ensisijainen
valintaperuste.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Seinäjoen lukio

Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki

Sedu aikuiskoulutus

Muu oppilaitos,

Työharjoittelu Seinäjoella

mikä

Yksikkö ja koulutusohjelma
Arvo/ammatti (+työpaikka)
Opinnot/työ alkavat/-neet)

muotoa PP.KK.VVVV

Opinnot päättyvät

(arviokin riittää)

Kuukausitulot, brutto

€ Opiskelijat merkitsevät tähän vain ansiotulot

Varallisuus (käypä arvo)

€

(ei esim. opintotukea), jotka pysyvät myös opiskelun aikana.

Sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus

muotoa PPKKVV-123A

Puhelin
Sähköposti
Oppilaitos tai muu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Seinäjoen lukio

rasti ruutuun

Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki

Sedu aikuiskoulutus

Muu oppilaitos,

Työharjoittelu Seinäjoella

mikä

Yksikkö ja koulutusohjelma
Arvo/ammatti (+työpaikka)
Opinnot/työ alkavat/-neet)

muotoa PP.KK.VVVV

Opinnot päättyvät

(arviokin riittää)

€ Opiskelijat merkitsevät tähän vain ansiotulot (ei esim. opintotukea),
jotka pysyvät myös opiskelun aikana.

Varallisuus (käypä arvo)

Mukana muuttavat lapset
Nimi ja henkilötunnus

€

valintaperusteina
ovat ikä, tulot ja
ja varallisuus.

Mukana muuttavan puolison tiedot

Kuukausitulot, brutto

Nuorisoasukas-

Nykyinen asumismuoto

vanhempien/sukulaisten luona

vuokra-asunto, päävuokralaisena

omistusasunto

vuokra-asunto, alivuokralaisena

asuntola

asunnoton

Asunnontarve alkaen

muotoa PP.KK.VVVV

Kohdetoivomukset
numeroi:

Joupinkortteeri , Larvakuja 1-5

Luomanranta , Luomanranta 7

Marttilan kortteeri , Puskantie 38

Upanpuisto , Koulukatu 35

1 (=ensisijainen)

Pellervonkortteeri , Puskantie 22

Satamoonmäki , Törnäväntie 28

2-5 (=varavaihtoehdot)

Ykköskodon NUORISOasunnot , Pellervonkatu 9 (vain nuorisoasukkaille)

Asuntotyyppitoivomus
numeroi :

Miniyksiö 15 m2 (Satamoonmäki)

Soluhuone neliöstä (Satamoonmäki-asuntokohteessa)

Yksiö

Pieni kaksio (yhdelle henkilölle)

1 (=ensisijainen)

Soluhuone kaksiosta

Perhekaksio

2 (=varavaihtoehto) jne.

Soluhuone kolmiosta

Perhekolmio

Kalustetoivomus

Kalustamaton asunto/huone

Kalustettu as./h.

Asunnontarpeen peruste

Olen uusi opiskelija ja minulla ei ole asuntoa Seinäjoella

(esim. selvitys nykyisen

Asun Seinäjoella, mutta tarvitsen uuden/toisen asunnon (alla tilaa selvitykselle)
Muu peruste (alla tilaa selvitykselle) Erityisiä perusteita todistettava liitteellä, esim. lääkärintod.

asunnon soveltumattomuu-

(rasti molemmat, jos kumpinkin käy)

desta asumiseen ja/tai jokin
terveydellinen peruste)

Muu toiveet
(esim.: mihin asti tarvitset
tilapäisasuntoa, solukaveritoiveet/nimi, mukana
muuttava lemmikkieläin,
huom.: soluasuntoon
ei saa tuoda lemmikkieläintä)

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
Päiväys ja allekirjoitus:

.
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Tarkistamme hakijoiden luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä.
LIITTEET:
Opiskelija-asunnon hakijat:
* aloittavalta opiskelijalta kopio oppilaaksihyväksymisilmoituksesta
TAI * opiskelutodistus, jossa ilmenee
arvioitu valmistumisaika
* huoltajan suostumus, jos
hakijana alle 18-v. opiskelija

PUUTTEELLISTA
HAKEMUSTA
EI KÄSITELLÄ.
Sevas Oy
Matti Visannin kuja 10
60100 SEINÄJOKI

Nuorisoasunnon tai muun pidempiaikaisen
tilapäisen (yli 3 kk) asunnon hakijat:
* työssäkäyvältä palkkatodistus/kopio tilinauhasta,
työttömältä todistus päivärahoista tmv.
* verotustodistus
* selvitys varallisuudesta, käypä arvo,
jos omistaa kokonaan tai osaksi
asunnon, kiinteistön tai muuta varallisuutta
* todistukset ko. omaisuuteen kohd. veloista

Kesäasunnon tai
muun tilapäisen
(1-3 kk tarve)
asunnonhakijoiden
EI tarvitse liittää
hakemukseen
liitteitä, ellei erityisperustelut tai muu
peruste edellytä.

Tarvittaessa lisäliitteinä kaikilla hakijoilla elämäntilanteen mukaan:
* irtisanominen/häätöpäätös/määräaikainen sopimus
* lääkärintodistus, jos perusteena allergiat/astmat tai muu terveydellinen olosuhde
* raskaustodistus
Tarvittaessa pyydämme lisäselvityksiä tai -liitteitä.

www.sevas.fi
Puh. (06) 420 3366

Sähköposti:

asuntotsto@sevas.fi

