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   LÄÄKÄRINLAUSUNTO 
   KULJETUSPALVELUA VARTEN 
 
Hakijan nimi: 

 
 

Henkilötunnus: 

Osoite: 

 
 

Puhelinnumero: 

 
 

1. Onko heikkonäköisyys este julkisten liikennevälineiden käytölle? 

(   ) Kyllä, näön tarkkuus v.o. dx _______  v.o.sin _______ (   ) Ei 

 

2. Hakijan käyttämät apuvälineet? 

(   ) keppi (   ) kyynersauvat (   ) kävelyteline (   ) pyörätuoli 

muu mikä ______________________________________________________________  

 

3. Toimintakyvyn kuvaus  
a) Kuinka pitkän matkaa kykenee kävelemään ulkona 
b) Kuinka pitkä matka on lähimpään keskustaan, pankkiin, kauppaan jne. 
c) Pystyykö kävelemään portaita 
d) Kuinka pitkä matka on lähimmälle linja-autopysäkille 
e) Hoitaako itse hygieniansa, peseytymisen, pukeutumisen, siivouksen jne. 
f) Sääolosuhteiden vaikutus liikuntakykyyn 
g) Minkälaisia vaikeuksia on liikkumisessa, kävelyssä 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  



 

 

 

4. Liikuntakykyyn vaikuttavat sairaudet ja vammat, niiden kokonaishaitan luokitus STM:n päätöksen 
n:o 1012 (23.12.1986) mukaisesti määriteltynä 
 

Diagnoosi 
1. 0-5 Lievä toiminnan vajaus  (   ) _________________________________  
2. 6-10 Keskivaikea  (   ) _________________________________  
3. 11-15 Vaikea  (   ) _________________________________  
4. 16-20 Erittäin vaikea  (   ) _________________________________ 

 

 

5. Hakija kykenee nousemaan linja-autoon ja laskeutumaan sieltä 
a) ilman apua  (   ) kyllä (   ) ei 
b) saattajan avulla (   ) Kyllä (   ) ei 

 

 

6. Liikkuminen julkisilla kulkuvälineillä tuottaa suuria vaikeuksia seuraavista syistä 
(   ) ei pysty kävelemään pysäkille, vamman tai sairauden vuoksi 
(   ) julkisia kulkuvälineitä ei ole tai kulkuyhteydet ovat huonot 
(   ) muu syy, mikä  _______________________________________________________ 

 

 

7. Tilanne vastaanotolla 
a) onko hengenahdistusta sisällä liikkuessa (   ) kyllä (   ) ei 
b) onko vaikeuksia pukeutumisessa (   ) kyllä (   ) ei 
c) onko vaikeuksia tutkimuspöydälle nousussa (   ) kyllä (   ) ei 
d) onko saattaja mukana vastaanotolla (   ) kyllä (   ) ei 

 

 

8. Sairauden tai vamman toimintavajauksen kesto 

Onko vamman tai sairauden aiheuttama haitta pysyvä (   ) kyllä (   ) ei    (yli vuoden kestävä) 

 

 

9. Hakija tarvitsee kuljetukseensa 

(   ) taksia (   ) invataksia  (   ) saattajaa taksissa,  

miksi  ______________________________________________  

 

 



 

 

10. Lisätietoja 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Päivämäärä: _______ /_______20_______  

 

 

Lääkärin allekirjoitus ja nimenselvennys:  ________________________________________  

 

 

Esimerkkejä alaraajojen haittaluokitus STM:n päätöksen n:o 1012 mukaan: 

 Haittaluokat: 

Lievä toiminnan vajaus: 
Kävely lievästi ontuvaa, liikkuminen epätasaisella lievästi rajoittunut…… 0-5 
 
Keskivaikea toiminnanvajaus: 
Ontumista, merkittävää liikerajoitusta, jatkuva kävely vaikeaa ja hidasta, 
apuväline tarpeen lyhyelläkin matkalla……….   6-10 
 
Vaikea toiminnanvajaus: 
Voi liikkua vain apuvälineeseen nojaten ja lyhyitä matkoja kerrallaan, 
pahat liikerajoitukset useissa nivelissä, toispuoleinen amputaatio, jossa 
proteesin käyttö ei ole mahdollista…….    11-15 
 
Erittäin vaikea toiminnanvajaus: 
Alaraajat käyttökelvottomat, joutuu käyttämään pyörätuolia tai 
liikkuu vain talutettuna……..    16-20 

 


