
Tee asuntohakemus

• Sähköisesti www.vts.fi/asuntohaku
• Kirjallisesti hakemuslomakkeella, joita saat VTS-kotien 

toimistolta, os. Puutarhakatu 8 A, 2 krs.
• Hakemus ja liitteet on toimitettava 15.12.2016 

mennessä postitse tai vuokrauspalvelu@vts.fi
• ”Valtaraitti 9”  lisätieto

http://www.vts.fi/asuntohaku
mailto:vuokrauspalvelu@vts.fi


Asukasvalinnan vertailuperusteet

1. Hakijan asunnontarve (miksi tarvitsee asuntoa, lisäksi 
sosiaalityöntekijän tai lääkärin lausunto)

2. Nykyisen asunnon tiedot (mm. koko, asukasmäärä, 
vuokra/vastike, kunto, varusteet)

3. Mahdollinen asunnottomuus ja sen kesto
4. Tulot ja varallisuus (varallisuusrajat)



Asunnontarvetta todistavat 
liitteet

• Lääkärin tai sosiaalityöntekijän lausunto (!)
• Terveystarkastajan lausunto
• Opiskelutodistus
• Työsopimus
• Raskaustodistus
• Irtisanomisilmoitus



Tuloja koskevat liitteet

• Ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden osalta bruttotulot/kk (!)

• Ansio- ja pääomatulot: mm. palkkakuitti, josta näkyy kertymä, 
eläkkeet, vuokra- ja osinkotulo, työttömyyskorvaus (Huom. ei 
asumis-, vammais- tai hoitotuki, lapsilisä, toimeentulotuki)

• Yrittäjän selvitys esim. viimeisin tilinpäätösasiakirja eli 
tuloslaskelma ja tase sekä liitetiedot ja tase-erittelyt, 
henkilökohtainen veroilmoitus, oma arvio tuloista, yrityksen 
lopettamisilmoitus

• Verotuspäätös v. 2015 (!): tulot pidemmältä ajanjaksolta



Varallisuutta koskevat liitteet

- Esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa v. 2015 (!): jos on varallisuutta, 
selvitettävä omaisuuden käypä arvo, myös myydyn/lahjoitetun osalta 

- Asunto-osakkeen osalta esim. kiinteistönvälittäjän arvio, tai  
kauppakirja (oma selvitys: pinta-ala, kunto, osoite, sijainti sekä oma 
arvio käyvästä arvosta sekä realisointimahdollisuudesta)

- Kiinteistöjen osalta esitettävä kiinteistöverolippu (kts. ylläoleva ohje, 
esim. metsän arvo/ hehtaari kysy metsänhoitoyhdistykseltä)

- Rahastojen ja osakkeiden arvosta tosite
- Velan määrästä selvitys, esim. pankin tositteet, myös myydyn 

omaisuuden osalta takaisinmaksetusta lainasta kuitti



Aravuokra-asunnon asukasvalinta 
tehdään asunnontarpeen, tulojen ja 

vähävaraisuuden perusteella

- Vuokranantaja valitsee asukkaat. Päätöksiä ei perustella.
- Vuokranantajalla on mahdollisuus poikkeusluvan hakemiseen, 

jos tarve kuurosokeille tai kuuroille sopivaan kiinteistöön on 
erittäin kiireellinen ja varallisuusraja ylittyy.

- Täytä hakemus huolella ja liitä siihen tarvittavat liitteet (!) ja 
muut haluamasi selvitykset.



Asuntotarjous  

- Noin viikolla 6/2017,  tieto vain hyväksytyille
- Sisältää sopimuksen alkamispäivän, vuokran ja vesiennakon, 

vaadittavan vakuuden määrän, lisäksi laajan tietopaketin
- Asuntoa ei voi nähdä päätöstä tehtäessä
- Ilmoita päätös hyväksytty tai hylätty vuokrauspalvelu@vts.fi, 

samalla ilmoitettava autopaikkatoive sekä allekirjoittaako
vuokrasopimuksen sähköisesti tai aikavarauksella toimistolla

mailto:vuokrauspalvelu@vts.fi


Vuokrasopimuksen 
allekirjoittaminen

- Vakuuden on oltava maksettuna tai toimitettuna ( KELA:n
maksusitoumus  tai  Tampereen kaupungin maksusitoumus)

- Sähköinen allekirjoittaminen vaatii, että kaikilla
sopimusosapuolilla on sähköpostiosoite ja verkkopankkitunnukset.
Huomioitava myös, että  vuokrasopimus liitteineen on tulostettava tai 
tallennettava.



Muuttojärjestelyt

- Omaan asuntoon tutustumisen ajankohta on tietopaketissa
- Vioista ja puutteista ilmoitetaan tarkastuslomakkeella, joita 

jaetaan paikanpäällä
- Avaintenjaon ohjeet löytyy tietopaketista
- TIETOPAKETTI  vastaa lähes kaikkiin kysymyksiin: luettava ja 

säilytettävä !


