
Joroisten kunta VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS 
Joroisten Vanhustentaloyhdistys ry 

Hakemus on voimassa 3 kuukautta jättöpäivästä, jonka jälkeen sen voi uusia puhelimitse 

1 
Hakijan tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Henkilötunnus Kotikunta 

Puhelin kotiin Puhelin toimeen 

Arvo tai ammatti Työnantaja alkaen 

Siviilisääty 

 avioliitossa avoliitossa asuu erillään   naimaton   eronnut  leski 

2
Puolison tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Henkilötunnus Kotikunta 

Puhelin kotiin Puhelin toimeen 

Arvo tai ammatti Työnantaja alkaen 

3 
Muut asumaan 
tulevat henkilöt1 

Nimi Henkilötunnus 

Nimi Henkilötunnus 

Nimi Henkilötunnus 

Nimi Henkilötunnus 

Nimi Henkilötunnus 

4 
Haettava 
huoneisto 

Kunta Kunnan osa 

Talotyyppi 

kerrostalo rivitalo mikä tahansa 

Huoneistotyyppi 
 h + k tai  h + k 

Muita toivomuksia 

1 Käytä tarvittaessa liitteitä. 



Joroisten kunta VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS 
Joroisten Vanhustentaloyhdistys ry 

5 
Asunnon 
tarpeeseen 
vaikuttavat 
seikat 

 asunnoton 

 terveydelliset syyt 

 asunnon varustetaso 

 avioero/avoero 

 liian pieni asunto 

 liian suuri asunto 

 vuokran suuruus 

 avio/avoliitto 

 itsenäistyminen 

 paikkakunnan vaihto 

 vuokrasopimuksen päättyminen 

 oma asunto myyty/myynnissä 

 paikkakunnalta saatu työpaikka 

 muu syy, mikä:    

6 
Tiedot 
nykyisestä 
asunnosta 

Asukkaiden lukumäärä Huoneistotyyppi 
   h + k + s 

Huoneiston pinta-ala 
 m2

Hallintamuoto 

vuokra 

omistus 

asumisoikeusasunto 

alivuokralainen 

osaomistusasunto 

työsuhdeasunto 

asuntola 

7
Tulot ja 
varallisuus 

Nykyiset kuukausitulot, brutto 
Hakija 

 € 
Puoliso 

 € 
Muut 

 € 

8 
Selvitys 
omistus-
asunnosta / 
kiinteistöstä 

osakehuoneisto 

vapaa-ajan asunto 

omakotitalo 

kiinteistö 
Nykyinen myyntiarvo 

 € 
Asuntoon tai kiinteistöön kohdistuvat velat 

 € 

9
Lisätietoja 

Esim. terveydentila 

10 
Allekirjoitus 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. 

Paikka, aika ja allekirjoitus 



Joroisten kunta VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS 
Joroisten Vanhustentaloyhdistys ry 

HAKEMUKSEN LIITTEET 

Tulot 
 Työssäkäyvältä palkkatodistus tai viimeisin palkkalaskelma
 Eläkkeensaajan todistus bruttoeläkkeen määrästä
 Työttömältä viimeisin ilmoitus maksetusta päivärahasta
 Yrittäjältä viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tuloselvityslomake kirjanpitäjän täyttämänä

Verotustodistus 
 Viimeisin verotustodistuksen jäljennös.

Omaisuus 
 Mikäli omistatte tai olette omistanut osakehuoneiston, kiinteistön tai osuuden niistä, tulee antaa

selvitys omaisuuden käyvästä arvosta ja selvitys siihen kohdistuvista veloista

Asunnottomuus 
 Kirjallinen irtisanomisilmoitus tai oikeuden häätöpäätös

Hakemus on voimassa 3 kk jättöpäivästä, minkä jälkeen sen voi uusia esim. puhelimitse. 
Neuvontaa ja ohjeita saa puhelimitse Auli Rinteeltä p. 044 534 6811.

Hakemuksen voi palauttaa seuraavasti: 
• Joroisten kunnan asiointipisteeseen kirjastolle (Mutalantie 3A, Joroinen)
• Joroisten Vanhustentaloyhdistykselle osoitteeseen 

Auli Rinne, Viklonkuja 4 b 6, 78880 KUVANSI
• sähköpostitse osoitteeseen info@joroistenvanhustentalot.fi 
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