
HUITTISTEN KAUPUNKI KULJETUSPALVELUHAKEMUS 
Risto Rytin katu 36
32700 HUITTINEN Saapumispäivä
 02 5604 111
PERUSTURVALAUTAKUNTA

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Osoite Puhelin koti/ työ

Postinumero ja -toimipaikka Vakinainen asuinkunta

Ammatti Sähköpostiosoite

Asutteko yksin   kyllä   en, perheeseeni kuuluu lisäksi

HAEN KULJETUSPALVELUA SEURAAVIIN MATKOIHIN 

 Työmatkat (liitteeksi todistus työnantajalta, selvitys työajoista)
 Opiskelumatkat (liitteeksi todistus oppilaitoksesta) 
 VPL: n mukaiset asioimis- ja vapaa- ajan matkat 
 SHL: n mukaiset asioimis- ja vapaa-ajan matkat
Liitteeksi Lääkärintodistus tai vastaava terveydenhuollon lausunto

VAMMAISUUTTA JA SAIRAUTTA KOSKEVAT TIEDOT
Vamma tai sairaus

Käytättekö apuvälineitä    ei    kyllä, mitä

Miten vammanne tai sairautenne haittaa liikkumistanne?

Kuinka pitkän matkan pystytte kävelemään ulkona: kesällä              m, 
talvella             m

Selviydyttekö portaista?



Risto Rytin katu 36 Puh. (02) 560 4111 Internet: www.huittinen.fi
32700 HUITTINEN fax (02) 560 4215 Sähköposti:

kaupunki@huittinen.fi etunimi.sukunimi@huittinen.fi

Pystyttekö itse ajamaan     kyllä  en

Millaisille matkoille tarvitsette kuljetuspalvelua?

Matkamäärä kuukaudessa?
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Allekirjoitus                         

Hakijan tai hänen edustajansa allekirjoitus

 Suostun Kuljetuspalvelupäätöksen tekemiseen tarvittavien tietojen 
hankkimiseen muilta viranomaisilta.

 En suostu Kuljetuspalvelupäätöksen tekemiseen tarvittavien tietojen
hankkimiseen muilta viranomaisilta.

 Suostun Hakemuksessa olevien tarpeellisten tietojen antamiseen palvelun 
tuottajalle kuljetuspalvelun välittämistä varten. Nämä tiedot ovat 
henkilötiedot, osoite, puhelinnumero, apuvälineet, kommunikointi, 
avustaminen, kuljetuspalvelupäätöksen voimassaolo ja myönnetyt matkat.

Huittisten kaupungin vammaispalvelut tallentaa henkilötietojanne vammaispalvelujen
asiakasrekisteriin. Tietosuojaseloste ja tarkemmat tiedot rekisteröidyn oikeudesta löytyvät
osoitteesta www.huittinen.fi/hallinto/tietosuoja. Voitte myös pyytää ohjeet sosiaalikeskuksen
neuvonnasta puh. 044 560 4254.

Onko perheessänne auto  kyllä  ei

Oletteko saanut autoveron palautuksen tullilta tai VPL :n mukaista tukea    kyllä  en

Pystyttekö käyttämään yleisiä kulkuneuvoja: en  saattajan kanssa  yksin 
Miksi ette pysty?

Mitä kulkuneuvoa olette nyt käyttänyt asiointi- ja vapaa-ajanmatkoillanne?

http://www.huittinen.fi/hallinto/tietosuoja
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