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            HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 

Hakija Suku- ja etunimet Henkilötunnus 

Yhteystiedot Osoite Puhelinnumero 

Kotikunta Sähköpostiosoite 

 

LAINAHAKEMUS 

Lainahakemus Haettavan luoton määrä Laina-aika (korkeintaan 5-vuotta) 

Käyttökohde ja selvitys, miten luotto parantaa hakijan tilannetta 

 

 

 

Olen hakenut luottoa 

muualta 

         Kyllä, mistä? 

         En 

         Olen saanut luoton 

         En ole saanut luottoa 

Jos et ole saanut luottoa 

muualta, oliko syynä? 

         Luottohäiriömerkintä          Vakuuksien puute            Muu syy, mikä? 

 

PERHESUHTEET JA ASUMINEN 

Hakemus on  

yhteinen 

       Aviopuolison kanssa           Avopuolison kanssa             Muu (nimi ja henkilötunnus) 

Perhesuhteet        Yksin asuva               Avioliitossa               Avoliitossa             Rekisteröityparisuhde 

Puoliso Puolison nimi Henkilötunnus Ammatti 

Lapset Perheessä asuvien lasten syntymäajat 

Hakijan muualla asuvien alaikäisten lasten syntymäajat 

Muiden hakijan kanssa yhteistaloudessa asuvien henkilöiden syntymäajat (esim. muut kuin hakijan lapset) 

Asumismuoto         Vuokra-asunto             Omistusasunto                Muu, mikä?             
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TYÖ/OPISKELU 

Työ        Vakituinen työ          Määräaikainen työ           Oma yritys          Työtön          Eläkkeellä 

 

       Muu, mikä? 

Työpaikan nimi 

Opiskelu         Opiskelija Arvioitu valmistumisaika Oppilaitoksen nimi 

 

TULOT JA MENOT 

TULOT 
Hakijan 

nettotulot/kk 

Puolison 

nettotulot/kk 
MENOT 

Hakijan 

menot/kk 

Puolison 

menot/kk 

Ansiotulot 
  

Vuokra/yhtiövastike 
  

Yritystulot 
  Asuntolainan 

lyhennys +korot 

  

Opintoraha 
  

Vesimaksu 
  

Kodinhoidontuki 
  

Sähkö 
  

Äitiys-

/vanhempainraha 

  
Kiinteistövero 

  

Työttömyyspäiväraha 
  

Muut asumiskulut 
  

Sairauspäiväraha 
  

Vakuutukset 
  

Eläkkeet 
  Pitkäaikaiset 

sairauskulut 

  

Asumistuki 
  

Päivähoitomaksut 
  

Lapsilisä 
  

Opintolaina 
  

Elatusapu/-tuki 
  

Elatusmaksut 
  

Pääoma-/osinko/-

vuokratulot 

  
Työmatkakulut 

  

Muut tulot 
  

Ulosottomenot 
  

 

PANKKIYHTEYSTIEDOT 

Pankki ja tilinumero 
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LISÄTIETOJA 

Tarvittavaa lisätietoa hakijan tilanteesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEKIRJOITUS 

Vakuutan, että edellä antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan tiedoissa 

tapahtuneista muutoksista sekä suostun tietojeni tarkastamiseen. 

 

Päiväys ja paikka 
 

Allekirjoitus Hakija 

Puoliso 

 

 

HAKEMUKSEN LIITTEET 

Jokaiseen hakemukseen aina liitettävä 

 

-viimeisin verotuspäätös 

-tiliote hakijalta ja puolisolta 2 viimeiseltä kuukaudelta 

-luottohäiriörekisteriote 

 

-tositteet esitetyistä tuloista (ansiotulot, yritystulot, etuudet, muut) 

 

-tositteet esitetyistä menoista (tositteet kaikista asumismenoista, vakuutus- ja päivähoitolasku, säännölliset 

terveydenhuollon laskut tai kuitit, päätös elatusmaksuista, arvio työmatkakustannuksista) 

 

-tositteet veloista (asuntolaina, perintätoimistot, ulosotto) 
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