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   TUKIASUNTOHAKEMUS 

 

Hakemus on voimassa 6 kk saapumispäivästä ______ / ______ 20_______ 

 

 

 

1. Hakijan tiedot 

 

Sukunimi 

Etunimet 

Henkilötunnus Sukupuoli   mies     nainen 

Kotikunta, lähtien pvm 

 

Kansalaisuus 

Puhelin Sähköposti 

Osoite 

 

2. Tulot ja varallisuus 

 

Työnantaja 

Alkaen  puhelin 

Oppilaitos 

Alkaen puhelin 

 

Tulojen pääasiallinen peruste 

 Työssäkäynti 

 Yrittäjyys 

 Opiskelu 

 Työttömyys 

 Eläke 

 Muu tulojen peruste ________________________________________ 
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Hakijan tulot 

Hakijan varallisuus 

Luottotiedot   kyllä     ei 

Velat  

 

3. Kanssa hakijan tiedot 

 

Sukunimi 

Etunimet 

Henkilötunnus Sukupuoli  mies     nainen 

Kotikunta, lähtien pvm 

 

Kansalaisuus 

Puhelin Sähköposti 

Osoite 

 

4. Kanssa hakijan tulot ja varallisuus 

 

Työnantaja 

Alkaen  puhelin 

Oppilaitos 

Alkaen puhelin 

 

Tulojen pääasiallinen peruste 

 Työssäkäynti 

 Yrittäjyys 

 Opiskelu 

 Työttömyys 

 Eläke 

 Muu tulojen peruste ________________________________________ 
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Hakijan tulot 

Hakijan varallisuus 

Luottotiedot   kyllä     ei 

Velat  

 

5. Muut huoneistoon asumaan tulevat henkilöt 

 

Sukunimi 

Etunimi Henkilötunnus 

Sukunimi 

Etunimi Henkilötunnus 

Sukunimi 

Etunimi Henkilötunnus 

Sukunimi 

Etunimi Henkilötunnus 

  Syntymätön lapsi, laskettu aika 

Lisätietoja: 

 

 

 

6. Asunnottomuuden syy 

 

 

Asunnoton alkaen: ____________________________________ 

Asunnottomuuden syy 

 Vuokrasopimuksen päättyminen  

  Itse irtisanonut vuokrasopimuksen 

  Vuokranantaja irtisanonut vuokrasopimuksen 

  Häätö häiritsevä elämä 

  Häätö vuokravelka 

  Yli kallis vuokra 
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  Asunnottomana Helsinkiin 

  Muu syy, mikä ______________________________________________ 

 

Edellinen asumismuoto 

 Vuokra-asunto 

 Alivuokralainen                                                                    

 Opiskelija- asunto 

 Vanhempien luona asuminen  

  Työsuhdeasunto 

  Omistusasunto 

  Osaomistus-/asumisoikeusasunto 

 Asumisyksikkö (asuntola) mikä _____________________________                            

 Muu, mikä _______________________________________________ 

 

Tämän hetkinen asumismuoto 

 Ei majapaikkaa 

  Sukulaisilla / tuttavilla 

  Hietaniemenkadun palvelukeskus 

  Asumisyksikkö (asuntola) 

 Kriisimajoitus 

  Muu, mikä ___________________________________________________________ 

 

 

7. Haettava huoneisto 

 

 

Paraistentie 13 (Ruskeasuo)  

  yksiö+ parveke      

  kaksio + parveke       

 

 

Hämeentie 75 (Hermanni)  

 yksiö                         kaksio + parveke 

 3h+k + parveke         

 4h+k +parveke                      

  5h+k+parveke 
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8. Tuentarpeeseen vaikuttavat seikat (Voit valita useamman vaihtoehdon, 

perustele valitut kohdat) 

 

 

 Taloudellinen tilanne ___________________________________________________ 

 Päihteet: ___________________________________________________________ 

 Koulutus / opiskelu ____________________________________________________ 

 Terveydelliset syyt:_______________________________________________________ 

 Psyykkiset syyt ____________________________________________________________ 

 Itsenäistyminen ___________________________________________________________ 

 Työllistyminen ___________________________________________________________ 

 Avio/ avoero______________________________________________________________ 

 Perhetilanne______________________________________________________________ 

 Avioliitto/avoliitto ________________________________________________________ 

 Arjen hallinta ____________________________________________________________ 

 Virastoasioiminen ________________________________________________________ 

 Kotoutuminen ____________________________________________________________ 

 Rikokseton elämä ___________________________________________________________ 

 Muu syy_________________________________________________________________ 

 

Hakijan tuen tarve: 

 

 

 

 

Hakijan tukiverkosto 

 

 

 

 

 



6 

 

 

9. Allekirjoitus ja suostumus tietojen tallentamiseen ja vaihtoon 

 

 

 

Kaikkien yli 18-vuotiaiden hakijoiden allekirjoitus 

Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi ja olosuhteiden muuttuessa välittömästi 

korjaan hakemuksen tiedot muutoksia vastaaviksi. 

Lähettämällä allekirjoitetun hakemuksen annan suostumukseni siihen, että 

minua koskevia henkilötietoja saadaan käsitellä henkilötietolaissa tarkoitetulla 

tavalla ja kirjata Helsingin seurakuntayhtymän sähköiseen 

asiakastietojärjestelmään. 

Samalla annan suostumukseni asuttamistoiminnan työntekijöille tietojeni 

vaihtoon sosiaali- ja terveysviraston työntekijöiden, Kelan ja asuttamistoiminnan 

työntekijöiden kanssa asioissa, jotka vaikuttavat asumisen onnistumiseen 

tukiasumiskaudella ja on auttamassa jatkoasumisen järjestämistä. 

 

 

 

Paikka ja aika _________________________________________________ 

 

Allekirjoitus _____________________________________________________ 

           Nimen selvennys 

 

 

 

Hakijan allekirjoituksella vahvistettu hakemus ja vapaamuotoinen 

suositus lähetetään osoitteeseen: 

Hermannin diakoniatalo 

Tukiasuntohakemus 

Hämeentie 73 

00550 Helsinki 

 

Tiedot ovat luottamuksellisia  
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