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VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS 
Janakkalan kunta Hakemus saapunut: 

Hakijan 
perustiedot 

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelinnumero Sähköposti 

Asumismuo- 
to 

  koti: 
  asun yksin   asun puolison kanssa   asun jonkun muun kanssa 

Hakijan kanssa samassa taloudessa asuvan henkilötiedot (nimi ja syntymäaika): 

  palveluasuminen, missä: 

  laitos, missä: 

Haen 
kuljetuspal- 
velua 

18 matkaa vammaispalvelulain mukaisesti Janakkalan kunnan alueella ja tarvittaessa lähikunnat 
Hämeenlinna, Hausjärvi, Riihimäki ja Loppi (palvelu edellyttää vaikeavammaisuutta) 

Haen 
kuljetuspal- 
velua 
seuraaviin 
matkoihin 

  asioiminen ja virkistys   opiskelu / työ 

  Oletteko saaneet aikaisemmin kuljetuspalvelua? Minkälaista? 

Kodin 
ulkopuolella 
liikkuminen 

Apuvälineet, joita käytätte säännöllisesti liikkuessanne kodin ulkopuolella 

  ei apuvälineitä   sähköpyörätuoli 

  keppi / kyynärsauvat   sähkömopo 

  rollaattori tai kävelyteline, kokoontaitettava   valkoinen keppi 

  rollaattori tai kävelyteline, ei kokoontaitettava   opaskoira 

  pyörätuoli, kokoontaitettava   happirikastin 

  pyörätuoli, ei kokoontaitettava   muu, mikä: 

Onko jotain erityistä huomioitavaa liittyen matkan tilaamiseen tai matkan aikana tapahtuvaan yhteydenpitoon, 
esim. 

  puhevamma   näkövamma   kuulovamma   muistamattomuus

 kehitysvamma   muu, mikä: 

Minkälaisia vaikeuksia Teillä on liikkumisessa kodin ulkopuolella? 

Kuinka pitkän matkan metreinä pystytte kävelemään ulkona vaikeuksitta? 

Kesällä metriä. Talvella metriä. 
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Liikkuminen 
ja 
kulkuneuvot 

Tarvitsetteko 
 taksia  invataksia 

Voitteko käyttää yleisiä kulkuneuvoja? 
 kyllä  saattajan avulla ajoittain  ei lainkaan 

Oletteko käyttänyt Tassu-bussia? 
 kyllä  ei 

Onko hakijan perheessä oma auto? 
 ei ole  kyllä, hakijalla itsellään  kyllä, perheenjäsenellä 

 

Jos perheessä on auto käytössä, miksi tarvitsette kuljetuspalvelua? 

Liitteet 
 
 

Allekirjoitus 

Kuljetuspalvelua haettaessa on mukaan liitettävä fysioterapeutin tai lääkärin lausunto, josta ilmenee ne 
vaikeudet joita hakijalla on liikkumisessa. 
 

 Suostun tarvittavien tietojen hankkimiseen muilta viranomaisilta. 

 Tarvittaessa päätöksen voi lähettää palveluntuottajalle. 

Paikka ja aika Hakijan allekirjoitus 
 
 
 

 

nimenselvennys 

Lomakkeen 
palautus 

Janakkalan kunta 
Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaus  
Tapailanpiha 7 B  
14200 Turenki 
p. 03 680 1883 
asiakasohjaus@janakkala.fi 
 

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut perustuvat lakiin ja asetukseen vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista (VpL ja VpA). 
  
VpL:n 2 §:ssä säädetään, että vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai sairauden 
johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. 
  
VpA:n 5 §:ssä säädetään, että kuljetuspalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla 
on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia 
joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia 
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