SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

Nimi

Henkilötunnus

Osoite ja postitoimipaikka

Puhelinnumero

Hakijan
henkilötiedot

Siviilisääty
□ naimaton

□ avio/avoliitossa

□ leski

□ eronnut

Kuljetustarve
□ asiointimatkat (reitti, ryhmäkyyti)
□ matkat vuorohoitoon
□ matkat päivätoimintaan
Liikkumisvaikeus

Kuvaile millaisia vaikeuksia liikkumisessanne esiintyy

Tarvitsetteko saattajan

□ tarvitsen

□ en tarvitse

Mitä apuvälineitä käytätte liikkumisessanne?
□ pyörätuoli

□ rollaattori

□ muu, mikä ______________

Onko teille myönnetty mitään sosiaalihuollon palveluja? (esim. kotihoito)
□ kyllä, mitä:
Oman auton
käyttö

Onko perheessänne omaa autoa?
□ ei ole

Allekirjoitus

□ ei

□ on, hakijalla

□ on, muulla perheenjäsenellä

□ Annan suostumuksen viranhaltijan tarvittaessa tarkastella sähköiseen Effica
tietojärjestelmään kirjattuja terveystietoja tämän hakemuksen käsittelyä varten.
Kuusamo

____/____ 20____

______________________________
Nimen selvennys

Hakemuksen liitteeksi tulee täyttää tulotietolomake.
Kuljetuspalveluhakemukset osoitetaan Porkkapirtille Outi Kanervalle, os. Porkkatie 2 C, 93600 KUUSAMO.
Puh. 040 750 2491.
Käännä !
Postiosoite
Kuusamon kaupunki
PL 9
93601 Kuusamo

Käyntiosoite
Porkkatie 2 C
www.kuusamo.fi

Puhelin
040 7502491

Sähköposti
etunimi.sukunimi@kuusamo.fi
Y-tunnus 0186418-5

TULOTIETO
Kuljetuspalveluhakemuksen liitteeksi
Puhelin 040 750 2491

HENKILÖTIEDOT

Asiakkaan suku- ja etunimet

Henkilötunnus

Puolison suku- ja etunimet

Henkilötunnus

TULOTIEDOT KUUKAUDESSA VEROJA VÄHENTÄMÄTTÄ (brutto)
ASIAKKAAN KANSANELÄKE
 myös hoitotuki ja ylim. rintamalisä
huomioidaan – ei asumistuki eikä
rintamalisän perusosa

MUUT ELÄKKEET mm.
takuueläke

ASIAKKAAN TYÖELÄKKEET
 työeläkelaitos/laitokset

KORKO- JA OSINKOTULOT

MUUT JATKUVAT HENKILÖKOHTAISET TULOT

VUOKRATULOT

PUOLISON KANSANELÄKE
 myös hoitotuki ja ylim. rintamalisä
huomioidaan – ei asumistuki eikä
rintamalisän perusosa

MUUT TULOT OMAISUUDESTA:
mm. *) metsän laskennallinen
tuotto

PUOLISON TYÖELÄKKEET
 työeläkelaitos/laitokset

TULOISTA VÄHENNETTÄVÄT
ERÄT: mm elatusapu

*) Ilmoitetaan metsän pinta-ala sekä mahd. metsätalouden korot
Vakuutan ylläolevat tiedot oikeaksi ja annan suostumukseni niiden tarkistamiseksi
ALLEKIRJOITUS

Pvm ja asiakkaan / edunvalvojan allekirjoitus
____/____ 20____

Tietojen antaja /
Asianhoitaja

Tietojen antajan yhteystiedot, ellei asiakas itse (nimi, osoite ja puhelin)

Liittäkää mukaan seuraavat liitteet:
* Verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta sisältäen erittelyosan
* Tosite tms. korko- ym. tuloista
Postiosoite
Kuusamon kaupunki
PL 9
93601 Kuusamo

Käyntiosoite
Porkkatie 2 C
www.kuusamo.fi

Puhelin
040 7502491

Sähköposti
etunimi.sukunimi@kuusamo.fi
Y-tunnus 0186418-5

