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Hakijan nimi 
 
      

Henkilötunnus 
 
      

 Sotaveteraani                     Sotainvalidi 

Osoite 
 
      
 
Puhelinnumero 
      

Perhesuhteet          avioliitto      avoliitto      naimaton      leski      eronnut 

Puolison nimi ja henkilötunnus 
      
 
Lyhyt kuvaus hakijan terveydentilasta 
      
 
 
 
 
 
Liikkumiskyky jalkaisin 

 
 huono   tyydyttävä   hyvä 

  
metriä 

Liikkumiskyky pyörällä 
 

 huono   tyydyttävä   hyvä   en pyöräile  

Liikkumiskyky autolla 
 

 huono   tyydyttävä   hyvä   ei ajokorttia  

Tarvitsetko liikkuessa 
 

 keppiä  rollaattoria   pyörätuolia   sauvoja    
 
Saatto- ja avustustarve 

 
 en tarvitse saattoapua 

 kyllä, mutta vain autoon nousemisessa 

 kyllä, minut on noudettava asunnostani 

 
Välimatka keskustaan                  

 
      

 
km 

Onko julkisia kulkuneuvoja käytettävissä (linja-auto, Huitsikka) 
      
 
Mihin käyttöön kuljetuspalvelua haetaan 
      



  
TULOT  KUUKAUDESSA TULOT/HAKIJA TULOT/PUOLISO 

  
Nimi ja henkilötunnus 
      
 

 BRUTTO BRUTTO 

Kansaneläke             

Hoitotuki             

Asumistuki             

Rintamalisä             

Ylimääräinen rintamalisä             

Työeläke             

Perhe-eläke             

Muu eläke             

Vuokratulot huoneistosta, maasta ym.             

Metsätulot             
Korkotulot ed. vuodelta, lähdevero 
vähennetty             

Osinkotulot ed. vuodelta             
Muut tulot, ,mitkä 
             

Talletukset             
 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi  
 

 suostun tarvittavien tietojen hankkimiseen muilta viranomaisilta 
 
  

 /  20  
    

Paikka ja aika       Tietojen antajan allekirjoitus   
 

  
Hakemuksen palautus: 
Ikäihmisten palvelut 
Avopalveluohjaaja  
Särkimyskoskenkatu 3 A 
32700  HUITTINEN 
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