
     

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN                                                      
KULJETUSPALVELUHAKEMUS             Saapunut ___/___20___ 

  
   
                                                                        

  

 

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat 

□ Lääkärinlausunto / epikriisi / ote Omakannasta tms. 

Vammaispalvelulain 8 §:n mukaisia kuljetuspalveluja järjestetään vaikeavammaisille 
henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai 
sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttaman suuria 
vaikeuksia.  

Kuljetuspalvelua ei myönnetä matkoihin, jotka tehdään sairauden- tai terveydenhoitoa 
varten. Näihin tilataan kuljetus KELAn matkapalvelukeskuksen kautta.  

 
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 

Sukunimi ja etunimet ________________________________________________________ 

Henkilötunnus          _________________________ Puh. ___________________________ 

Osoite                      _________________________________________________________ 

Kotikunta                  __________________________  

 

HAKEMUS 

 
Kuinka monta yhdensuuntaista matkaa tarvitsette kuukausittain? ____________________ 

Mihin tarkoitukseen haette matkoja? ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

HAKIJAN TOIMINTAKYKYÄ JA ELINOLOSUHTEITA KOSKEVAT TIEDOT 

 
Sairaudet tai vammat  _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
Näkövammainen henkilö täyttää  

Puuttuuko teillä näkövammasta johtuen suuntausnäkö vieraassa ympäristössä? 

□ kyllä  □ ei 

Näkövamman haittaluokka ___________  haitta-aste__________% 

 



   

  

 

Liikkumisessa tarvittavat apuvälineet:    

□ ei apuvälineitä  □ kyynärsauvat □ keppi            □ rollaattori   

□ pyörätuoli    □muu, mikä ___________________________________________ 

 

Liikkumisessa ja asioimisessa esiintyviä ongelmia 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Mitä seuraavista palveluista saatte tällä hetkellä 

□ en mitään □ kotihoitoa  □ eläkettä saavan hoitotuki  

□ omaishoidontuki □ muu apu, mikä? ______________________________________ 

 

Asutteko yksin?    □ kyllä □ ei 

Tarvitsetteko apua päivittäisissä toiminnoissa?  □ kyllä □ ei 

Tarvitsetteko apua asioidessanne kodin                                                                                     

ulkopuolella (kaupassa, postissa yms.) □ kyllä □ ei  

 

Kuka auttaa? ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Miten selviydytte portaista? ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Miten liikutte ulkona? (matkan pituus, levähdykset)  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Onko perheessänne auto?         □ kyllä    □ ei 

Pystytkö itse ajamaan autoa?       □ kyllä    □ ei 

Oletteko saaneet autoveronpalautusta tai 

muuta avustusta auton hankintaan?    □ kyllä    □ ei 



 
                                                                           

Tornion kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut, Sairaalakatu 1, 3. krs., 95400 Tornio.  Puh. 016-43211  

 

 

 

Mitä liikennevälinettä käytätte asiointi- ja vapaa-ajan matkoillanne? 

□ julkiset joukkoliikennevälineet (linja-auto, palveluliikenne) 

□ taksi □ invataksi       □ oma tai perheen henkilöauto 

 

Voitteko käyttää kaupunkilinjaa tai kutsuohjattua palveluliikennettä? (tietoa palvelusta hakemuksen 

takana) 

□ kyllä □ joskus □ ei, miksi ei? ________________________________________ 

 

Voitteko käyttää julkisia liikennevälineitä / palveluliikennettä saattajan avulla? 

□ kyllä □ ei □ en tarvitse saattajaa 

Miksi ei? ________________________________________________________________ 

 

 

SUOSTUMUS 

 

Hakemustani käsittelevä viranhaltija voi pyytää muilta viranomaisilta sellaisia minua 
koskevia lisätietoja, jotka ovat hakemukseni käsittelyssä tarpeellisia. 
 

□ Suostun  □ En suostu 

 
 
 
 

ALLEKIRJOITUS 
 
 
_______________________   ___/___ 20___   ______________________________     
Paikka                                                Aika                          Nimi 

 

 

 

Hakemuksen täyttämisessä avustanut henkilö 
 
Nimi ________________________________  Puh. ____________________________ 
 
Virka-asema tai sukulaisuussuhde __________________________________________ 
 
 
 
 
 
Lomakkeen palautus vanhus- ja vammaispalveluihin 
 



   

  

 

 

 

 

 

 

Kaupunkilinja täydentää Tornion joukkoliikennepalveluja ja tarjoaa helpon ja 

edullisen tavan liikkua keskustan läheisyydessä. Kaupunkilinjan auto on varustettu 

TornioHaparanda -logolla. Jos lähistöllä ei ole pysäkkiä, auton voi pysäyttää reitin varrella myös 

muussa turvallisessa paikassa kättä heilauttamalla. Asiakkaat, joiden pääsy reitin varrelle on 

estynyt, voivat hyödyntää kutsuohjattua palveluliikennettä.  

 

 

Kutsuohjattu palveluliikenne on suunniteltu erityisesti niille kuntalaisille, joilla on 

vaikeuksia kulkea yleisessä joukkoliikenteessä tai jotka asuvat joukkoliikennepalvelujen 

ulkopuolella. Kutsuohjattu palveluliikenne täydentää Tornion kaupungin 

paikallisliikennettä ja on kaikille avointa. 

Kyyti tilataan kuljettajalta edellisellä käyntikerralla tai viimeistään kuljetustarvetta 

edeltävänä arkipäivänä.  

Auto voi tarvittaessa hakea sinut kotioveltasi ja siirtää mahdollisuuksien mukaan 

kaupungilla asiointipaikasta toiseen. Voit neuvotella näistä kuljettajan kanssa.  

 

Aikataulut ja yhteystiedot löydät Tornion kaupungin sivuilta 

https://www.tornio.fi/asuminen-ja-ymparisto/kadut-ja-liikenne/joukkoliikenne/  

https://www.tornio.fi/asuminen-ja-ymparisto/kadut-ja-liikenne/joukkoliikenne/

