LÄÄKÄRINTODISTUS VAMMAISPALVELULAIN /
SOSIAALIHUOLTOLAIN
MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TARPEESTA

Tutustukaa huolella lomakkeen täyttöohjeisiin!
Lääkärintodistusta täytettäessä huomioitavaksi:
Kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä
vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman
kohtuuttoman suuria vaikeuksia.
Vammaisen henkilön käsitettä ei määritellä pelkästään lääketieteellisesti, vaan haittaa arvioitaessa otetaan huomioon
henkilön sosiaaliset olot ja elinympäristö.

Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero

HENKILÖTIEDOT

HAKIJAN VAMMAT TAI SAIRAUDET
Diagnoosit pyydetään kirjoittamaan aina suomeksi ja tarvittaessa myös latinaksi tärkeysjärjestyksessä
kuljetuspalvelun tarvetta ajatellen. Merkitkää rastilla (X) sopivimmat liikuntakyvyn numerot. Pelkät diagnoosit
harvoin kertovat päätöksen perusteen eli syyn miksi kuljetuspalvelun hakija ei kykene käyttämään julkisia
liikennevälineitä. Erilaisista objektiivisista mittaustuloksista voi olla ratkaisevasti apua.

VAMMAT TAI
SAIRAUDET

1.
1

LIIKUNTAKYKY
2
3
4

(DIAGNOOSI
SUOMEKSI)

2.

3.

4.

5. Kokonaisarvio vammojen tai sairauksien aiheuttamasta
liikuntakyvystä

LIIKUNTAKYKY tarkoittaa tässä yhteydessä vamman tai sairauden vaikutusta hakijan kykyyn käyttää
julkisia liikennevälineitä (mukaan luettuna palvelulinjat sekä matalalattiakalusto).
1. Lievä. Ei haittaa merkittävästi julkisten liikennevälineiden käyttöä.
2. Keskivaikea. Haittaa jonkin verran, mutta ei yksistään ole este niiden käytölle. Haitat ovat yleisiä
korkeassa iässä oleville.
3. Vaikea. Haittaa ajoittain kohtuuttomasti, esimerkkeinä vaikeat sää- ja keliolosuhteet, sairaudentilan
suuret vaihtelut ja asunnon liikenteellisesti hankala sijainti.
4. Erittäin vaikea. Ei kykene käyttämään julkisia liikennevälineitä.

Toiminnallinen kuvaus on yhteenveto, johon on syytä paneutua huolellisesti.
TOIMINNALLINEN
KUVAUS

Onko haitta vaikeavammaisuuden tasoisena pitkäaikainen, vähintään yli vuoden kestävä?
 Kyllä
 Ei
Miten vamma tai sairaus haittaa yleisten liikennevälineiden käyttöä?

Muut mahdolliset yleisten liikennevälineiden käyttöä vaikeuttavat tekijät

Kävelymatkan pituus, ilmoitettu/todettu

HAVAINTOJA
JA TIETOJA
HAKIJAN
LIIKUNTAKYVYSTÄ

Onko hakijalla käytössään?
 1. Pyörätuoli

 2. Kävelyteline

 3. Kyynärsauvat  4. Keppi/kepit

5. Onko heikkonäköisyys haitaksi yleisten liikennevälineiden käytölle?


Kyllä



Ei



Ajoittain

6. Onko hakijalla hengenahdistusta sisällä liikkuessaan?

HOITOSUHDE

Kyllä



Ei



Ajoittain

Mistä vuodesta alkaen lääkäri tuntee hakijan henkilökohtaisesti?

Jos kuljetuspalvelu myönnetään, kuljetuspalvelun toteuttaminen edellyttää
LÄÄKÄRIN
KÄSITYS



VOIMASSAOLO

Lausunto on voimassa

taksi



invataksi

Puhelinnumero
LÄÄKÄRIN
YHTEYSTIEDOT JA
ALLEKIRJOITUS



palvelulisä

 ilman määräaikaa (max 5 vuotta)

 ____ vuotta

Sähköpostiosoite

Vastaanoton osoite
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja selvennys tai leima

Vammaispalvelulain perusteella myönnetään kuljetuspalvelua vain vaikeavammaisille (VpL 8 §). Kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja
järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää
julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vammaisen henkilön käsitettä ei määritellä pelkästään lääketieteellisesti, vaan
haittaa arvioitaessa otetaan huomioon sosiaaliset olot ja elinympäristö.
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua (ShA 9 § 2 mom) voidaan myöntää henkilölle, jolla on suuria vaikeuksia liikkumisessa, mutta jolla ei
kuitenkaan ole ehdotonta estettä käyttää yksin julkisia joukkoliikennevälineitä. Tukea myönnettäessä ja matkojen määrää arvioitaessa otetaan huomioon
hakijan sosiaalinen ja taloudellinen tilanne (noudatetaan sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annettua asetusta). Sosiaalihuoltolain mukainen
kuljetuspalvelu on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja tukea myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Mikäli bruttotulot
ylittävät yksinäisellä henkilöllä 1400 €/kk ja pariskunnalla 1800 €/kk, ei sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voida myöntää.

