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Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin koti / työ

Kotikunta

Diagnoosit (myös suomeksi)

Vamman/ sairauden aiheuttama haitta suhteessa liikkumiseen

Kokonaishaitan luokitus
(kts. ohje kääntöpuolella)
Toimintakyky
Tutkittava käyttää yhtä keppiä apuvälineenä
Tutkittava käyttää rollaattoria, keppejä tai sauvoja apuvälineinä
Tutkittava käyttää pyörätuolia
Tutkittava tarvitsee saattajaa
Tutkittava on näkövammainen
Liikkuminen julkisilla kulkuvälineillä tuottaa erityisen suuria vaikeuksia

Kyllä







Ei







Kyllä




Ei




Johtopäätökset
Onko vammasta aiheutuva haitta yli vuoden kestävä
Tutkittava on Vammaispalvelulain tarkoittama vaikeavammainen
Tutkittava on vammainen (SHL:n mukainen esim. vanhus, kts. ohje
kääntöpuolella)

Edellä olevan vakuutan oikeaksi kunniani ja omatuntoni kautta.
Paikka, pvm, allekirjoitus ja leima

päivitetty 130314/el

PERUSTURVAKESKUKSESTA MYÖNNETTÄVÄT KULJETUSPALVELUT
Vammaispalvelulaki 2 §: Vammainen henkilö
Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla vamman tai sairauden
johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Lain
asettama edellytys tilan pitkäaikaisuudesta on määritelty siten, että vammasta tai sairaudesta tulee
ennusteen mukaan aiheutua haittaa yli vuoden ajan.
Vammaispalveluasetus 5 §: Kuljetuspalvelujen järjestäminen
Kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattopalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään
henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vamman tai sairautensa vuoksi voi
käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalveluja ei
järjestetä henkilölle, joka saa näitä palveluja muun lain nojalla. Kuljetuspalveluja myönnetään
vaikeavammaisille henkilöille, joille liikuntavaikeuksia aiheuttavat mm. vaikeat fyysiset vammat ja he
tarvitsevat liikkumisessaan apuvälineitä, mikä estää kulkemisen yleisillä kulkuneuvoilla.
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet:
Sosiaalihuoltolain mukaan myönnetään kuljetuspalveluja henkilölle, joka ei ole oikeutettu
vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun mutta jolla on erityisiä vaikeuksia
liikkumisessa. Kuljetuspalvelu on tulosidonnainen.

OHJE KOKONAISHAITAN LUOKITUKSEEN
Vamman/ sairauden aiheuttama haitta liikkumisessa
Liikuntakykyä haittaavat sairaudet aiheuttavat kokonaishaitan, jonka luokitus STM:n päätöksen no
1012 (23.12.1986) mukaisesti määriteltynä. Esimerkkinä toiminnanvajaus alaraajojen osalta
kokonaisuutena. Alaraajojen haittaluokitus STM:n päätöksen no 1012 mukaan:
Toiminnanvajaus
Lievä

Kuvaus
Haitta-aste
Kävely lievästi ontuvaa, liikkuminen epätasaisella lievästi
0-5
rajoittunutta

Keskivaikea

Ontumista, merkittävää liikerajoitusta, jatkuva kävely
vaikeaa tai hidasta, apuneuvo tarpeen lyhyilläkin
matkoilla

Vaikea

Voi liikkua vain apuneuvoon raskaasti nojaten ja lyhyitä
matkoja kerrallaan, pahat liikerajoitukset useissa
nivelissä, toispuoleinen amputaatio, jossa proteesin
käyttö ei mahdollista
Alaraajat käyttökelvottomat, joutuu käyttämään
pyörätuolia tai liikkuu vain talutettuna

Erittäin vaikea

6–10

11–15

16–20

