ASUNNONHAKIJAN CV
Asunnonhakijan CV on työväline, joka on suunniteltu auttamaan, tukemaan ja rohkaisemaan
nuorta asunnonhakuprosessissa. Tavoitteena on auttaa nuorta kuvaamaan vahvuuksiaan
asunnonhakijana ja edesauttaa asunnon saamista.
Asunnonhakijan CV:n voi liittää asuntohakemusten liitteeksi tai antaa asuntonäytöllä asunnon
esittelijälle. Asunnonhakijan CV:n ohjeistusta voi käyttää myös apuna asuntohakemusten
laatimisessa.
Asunnonhakijan CV koostuu kirjallisesta laatimisohjeesta sekä neljästä eri
CV-mallipohjasta.

ASUNNONHAKIJAN CV-MALLIT

OHJE ASUNNONHAKIJAN CV:N LAATIMISEKSI
1. Esittely
Esittele itsesi kertomalla oma tarinasi asunnonhakijana. Alla apulauseita esittelytekstin
laatimisen tueksi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Olen muuttamassa miksi, yksin/yhdessä ja etsin asuntoa mistä, koska
Aloitan opiskelun missä ja valmistun milloin
Tavoitteenani on valmistumiseni jälkeen
Olen töissä missä
Olen työtön työnhakija ja suunnitelmissani on tulevaisuudessa
Asumishistoriani on moitteeton (minulla ei ole varoituksia, häätöjä tai vuokravelkaa)
Asumishistoriani ei ole moitteeton, mutta olen korjannut asioita seuraavasti
Minua voi suositella vuokralaiseksi nykyinen vuokranantaja

•
•

Minulla on lemmikkinä
Minulla on hyvät läheissuhteet; kerro halutessasi perheestäsi ja kuvaa millaista tukea
mahdollisesti saat asumisen aikana läheisiltäsi
Osaan huolehtia itsestäni ja asunnosta asianmukaisesti.
Vuokranantaja arvostaa, jos kuvailet itseäsi kertomalla esimerkiksi harrastuksistasi,
mielenkiinnonkohteistasi jne.

•
•

2. Toimeentulo
Kerro tässä kohtaa, mistä toimeentulosi koostuu. Tämän kohdan tavoitteena on kuvata
vuokranantajalle vuokranmaksukykyäsi.
•
•
•
•

Toimeentuloni on vakaa, osaan huolehtia raha-asioistani ja luottotietoni ovat kunnossa.
Toimeentuloni koostuu
Luottotietoni eivät ole kunnossa, mutta olen ryhtynyt seuraaviin toimenpiteisiin
Tulojeni vuoksi olen oikeutettu Kelan asumistukeen ja tämä voidaan vuokranantajan
halutessa ohjata suoraan vuokranantajan vuokratilille.

3. Vuokravakuus
Kerro tässä kohtaa, miten aiot suorittaa vuokravakuuden, jos asuntoon sellainen
vaaditaan. Vuokravakuus on vuokranantajasta riippuen yleensä 1–2 kuukauden vuokraa
vastaava summa.
•
•
•

Vuokravakuuteen haen Kelan maksusitoumusta.
Vuokravakuuden maksan itse.
Vanhempani voivat toimia takaajana vuokravakuudelle.

4. Kotivakuutus
Kotivakuutus ei ole laissa määriteltynä pakollinen, mutta useat vuokranantajat sen
kuitenkin vaativat. Vaikka kotivakuutusta ei vaadittaisikaan, on se suositeltavaa ottaa,
sillä se tuo turvaa silloin, jos jotain yllättävää tapahtuu asumisen aikana.
•

Otan kotivakuutuksen

