
RUSKON KUNTA

Vanhalle 5 

21290 RUSKO

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 

Sukunimi 

Etunirnet (puhuttelunimi alleviivataan) 

Kotipaikka 

Nykyinen osoite 

Puhelinnumero

Arvo tai ammatti 

Työnantaja 

ASUNTOHAKEMUS 

Hakemus on voimassa kuusi (6) kuukautta. 

Hakemus vastaanotettu __ / __ / __ _ 

Entiset nimet 

Henkilötunnus 

Alkaen 

Postinumero ja -toimipaikka 

Sähköpostiosoite

Alkaen 
1 
Puhelin toimeen

SiViilisääty 

Dnaimaton D avoiiitossa D naimisissa

D asuu erillään D eronnut D!eski 

AVIO/AVOPUOLISO N HENKILÖTIEDOT (Täytetään vain, jos puoliso muuttaa haettavaan asuntoon) 

Sukunimi ja entiset nimet Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) 

Henkilötunnus Kotipaikka 

Arvo tai ammatti l Työnantaja alkaen Puhelin toimeen 

Asuu hakijan kanssa 
□ kyllä □ ei

1 Osoite l Postinumero ja -toimipaikka

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT Raskaustodistus: Don De1 

Nimi Henkilötunnus 

Nimi Henkilötunnus 

Nimi Henkilötunnus 

Nimi Henkilötunnus 

Nimi Henkilötunnus 

Nimi Henkilötunnus 

'"·· ·-. 







HAKEMUKSEN LIITTEET 

D Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta 

D Verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta (verotuspäätös sekä esitäytetyn 

veroilmoituksen erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta). 

D Todistus eläkkeen määrästä (brutto €/kk) 

D Raskaustodistus 

D Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta 

D Muita liitteitä, mitä ____________________________ _ 
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