
Lääkärinlausunto vammaispalvelulain mukaisen 
kuljetuspalvelun tarpeesta 

     

 
Hakijan henkilötiedot    
     
Nimi Henkilötunnus 
     
Lähiosoite     
     
Postinumero ja –toimipaikka   
     
     
Täyttöohjeet    
     
Liikuntakyky tarkoittaa tässä yhteydessä vamman tai sairauden vaikutusta hakijan kykyyn 
käyttää julkisia liikennevälineitä 
 1. Ei haittaa merkittävästi julkisten liikennevälineiden käyttöä. 
 2. Haittaa jonkun verran, mutta ei yksistään ole este niiden käytölle. 
 3. Haittaa ajoittain kohtuuttomasti, esim. sairaudentilan suuret vaihtelut. 
 4. Ei kykene käyttämään julkisia liikennevälineitä. 
     
Hakijan vammat / sairaudet   
Diagnoosit aina suomeksi ja tarvittaessa myös latinaksi tärkeysjärjestyksessä kuljetus- 
palvelun tarvetta ajatellen. Laita rasti sopivimman liikuntakyvyn numeron alle. Toiminnallinen 
kuvaus on yhteenveto, johon on syytä paneutua huolellisesti, jottei lisäkyselyjä tarvita. 
     
Vammat / sairaudet    
    liikuntakyky 
1.     1   2   3    4 
        
     
2.     1   2   3    4 
        
     
3.     1   2   3    4 
        
     
4.     1   2   3    4 
        
     
     
Haittaluokka    
Yllä olevan/olevien sairauksien ja/tai vammojen yhteinen haittaluokka on (STM:n päätöksen)  
1986/1012 mukaan)    
     
     
     
     
Toiminnallinen kuvaus    
Onko haitta pitkäaikainen (yli vuoden kestävä)  on  ei 
Miten ja paljonko vamma tai sairaus haittaa yleisten liikennevälineiden käyttöä? 
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Hoitosuhde    
     
Lääkäri tuntee hakijan henkilökohtaisesti vuodesta   
     
  asiakirjojen perusteella   
     
     
Muita huomautuksia tai selvennyksiä   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
Lääkärin puhelin numero ja sopivin yhteydenottoaika 
 
 
 
 
 
 
päiväys    lääkärin allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 
 
Lääkärinlausunnon lisäksi kuljetuspalvelun hakijan on täytettävä 
kuljetuspalveluhakemus. 
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Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuutuslain 18 a §:ssä tarkoitetusta 
haittaluokituksesta 23.12.1986/1012 
 
16. Yleinen toiminnanvajaus 
Jos haitan suuruutta ei voida määrittää edellä esitettyjä yksityiskohtaisia nimikkeitä 
käyttäen (3 § kohdat 1 – 15) tai jos kysymyksessä on useiden sairauksien, vikojen tai 
vammojen aiheuttaman kokonaishaitan määrittäminen, voidaan arviointi tehdä henkilön 
yleiseen toimintakykyyn perustuen. Täten voidaan arvioida sellaista pysyvää haittaa, jonka 
aiheuttavat muun muassa verenpainetauti, sokeritauti, munuaistaudit, veritaudit, krooniset 
korvaushoitoa vaativat hormonihäiriöt, eräät leikkausten jälkitilat (esim. 
dumpingsyndrooma), lihasheikkoutta aiheuttavat sairaudet, epilepsia, johon ei liity 
aivokudoksen rakenteellista tai aineenvaihdunnallista häiriötä jne. Oheisessa 
luokituksessa on esimerkinomaisesti kuvattu eräitä sairauden, vian tai vamman 
aiheuttamia toiminnanvajavuuksia sekä niitä vastaavat haittaluokat. 
 
 
 
Lievä toiminnanvajavuus: 0 - 5 
Ei kykene raskaaseen ruumiilliseen ponnistukseen. Joutuu pitämään ylimääräisiä 
lepotaukoja tai lepopäiviä. Sorminäppäryys alentunut mutta kykenee napittamaan ja 
kirjoittamaan. Joutuu välttämään tiettyjä aineita yliherkkyytensä vuoksi. Joutuu käyttämään 
ruokajärjestystä sairauden hoitamiseksi. Käyttää lääkärin määräyksestä lääkettä 
säännöllisesti. 
 
Keskivaikea toiminnanvajavuus: 6 – 10 
Ei kykene keskiraskaaseen ponnistukseen. Ei kykene jatkuvaan tarkkuutta ja keskittymistä 
vaativaan toimintaan. Joutuu pitämään runsaasti lepotaukoja tai lepopäiviä. Jatkuva 
seisominen tai kävely tuottaa huomattavaa vaikeutta. Lääkärin määräämän lääkkeen 
poisjääminen yhdeksi vuorokaudeksi aiheuttaa vakavan vaaran terveydelle. 
 
Vaikea toiminnanvajavuus: 11 – 15 
Kykenee vain hyvin kevyeen tai hyvin rajoitettuun toimintaan. On päivittäisissä 
toiminnoissaan jossain määrin riippuvainen toisen henkilön avusta. 
 
Erittäin vaikea toiminnanvajavuus: 16 – 20 
Kykenee korkeitaan askartelunluontoiseen toimintaan ajoittain. On päivittäisissä 
toiminnoissaan lähes täysin riippuvainen toisen henkilön avusta. 


