
    INKOMSTUTREDNING för färdtjänst 
    TULOSELVITYS kuljetuspalvelua varten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Namn 
Nimi 
      
Adress 
Osoite 
      
Personbeteckning 
Henkilötunnus 
      
Telefonnummer 
Puhelinnumero 
      

INKOMSTER 
TULOT 

BRUTTO INKOMSTER MAKA/MAKE (brutto) 
TULOT AVIOPUOLISO (brutto)  

Folkpension 
Kansaneläke             

Arbetspension 
Työeläke             

Lantbrukspension 
Maatalouseläke             

Annan pension 
Muu eläke             

Besparingar 
Säästöt             

Övriga inkomster 
Muut tulot             

Summa inkomster 
Tulot yhteensä             

Skattebeslut och senaste kontoutdrag bifogas 
Veropäätös ja viimeinen tiliote liitetään 

Önskat antal resor 
Toivottu määrä matkoja       

Använder Ni hjälpmedel? 
Käytättekö apuvälineitä?       

Närmaste anhörig och avstånd dit 
Lähiomainen ja matka hänen luokse       

Avstånd till närmaste busshållplats 
Matka lähimmälle bussipysäkille       

Personuppgifter behandlas för att myndighetsuppgifterna ska kunna utföras. Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Personuppgifterna 

lagras enligt förvaringstiderna i Lag om klienthandlingar inom socialvården 254/2015. Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden. 

Kunder har rätt att av Socialnämnden få information om de personuppgifter som behandlas. Personuppgifterna är inte offentliga och 

delas inte med tredje part. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter kan kommunens dataskyddsgrupp kontaktas via e-post på 

adressen dataskydd@korsholm.fi 

 

Henkilötietoja käsitellään viranomaistehtävien suorittamista varten. Laillinen peruste: Lakisääteinen velvoite. Henkilötietojen 

säilytysajoissa noudatetaan lakia sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015. Rekisterinpitäjä on sosiaalilautakunta. Asiakkaalla on 

oikeus saada sosiaalilautakunnalta tietoa henkilötietojensa käsittelystä. Henkilötiedot eivät ole julkisia eikä niitä luovuteta 

kolmannelle osapuolelle. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä kunnan tietosuojaryhmään 

sähköpostitse tietosuoja@mustasaari.fi. 



    INKOMSTUTREDNING för färdtjänst 
    TULOSELVITYS kuljetuspalvelua varten 
 
 
Bor Ni ensam? 
Asutteko yksin?       

Tilläggsuppgifter angående sociala situationen 
Lisätietoja sosiaalisista olosuhteista       

Jag försäkrar att givna uppgifter är riktiga 
Vakuutan annetut tiedot oikeiksi 

 

Ort och datum 
Aika ja paikka       

Underskrift 
Allekirjoitus       
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