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Sukunimi
Etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite

Puhelin

Postinro ja -toimipaikka
Edellä olevan vakuutan oikeaksi. Hyväksyn kääntöpuolella olevat vammaiskortin käyttöehdot
ja sitoudun noudattamaan niitä.
_____ / _____ 20_____
Hakijan allekirjoitus

Lääkäri täyttää

LÄÄKÄRINLAUSUNTO

Vamman tai sairauden aiheuttama pysyvä haittaluokka ______________
Kausi- tai arvokortti myönnetään:
Liikuntakykyä haittaava pysyvä toiminnanvajaus (haittaluokka vähintään 8 / 40 %)
Vapaakortti myönnetään:
Pysyvä, vähintään vaikea yleinen toiminnanvajaus (haittaluokka vähintään 11 / 60 %)
Sotainvalidi
Tarvitseeko hakija pysyvästi saattajan

Kyllä

Ei

Vakuutan, että hakija täyttää Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vahvistamat
vammaiskorttien myöntämisperusteet.

7.106s Painatuspalvelut

____ / _____ 20_____

Turku
Joukkoliikenteen palvelutoimisto
Aurakatu 5
Puh. 02 2624 811
Yhteispalvelu Monitori, Skanssi

Lääkärin allekirjoitus ja nimenselvennys
Sv-numero
Kaarina
Yhteispalvelupiste,
Kaarinan keskusta
Yhteispalvelupiste,
Piikkiön kirjasto

Raisio
Kirjastotalon yhteispalvelupiste

Lieto
Yhteispalvelupiste

Naantali
Yhteispalvelupiste

Rusko
Ruskon pääkirjasto

Kortista peritään lunastusmaksu.
Vammaisten arvo- ja kausikortit myönnetään joukkoliikenteen palvelutoimistosta ja yhteispalvelu Monitorista sekä Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Ruskon palvelupisteistä.
Vammaisten vapaakortit myönnetään vain joukkoliikenteen palvelutoimistosta.
Vammaiskortit ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa toiselle. Mikäli korttia käytetään
väärin hyötymistarkoituksessa, joukkoliikennetoimistolla on oikeus mitätöidä kortti.
Matkustajan on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä.
Kortin katoamisesta ei vastata, eikä sillä jäljellä olevia latauksia hyvitetä.
Korttia ei lunasteta takaisin.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 22.10.2014 vahvistamat vammaiskorttien myöntämisperusteet
A. Yleisperusteet
• Vammaiskortteja myönnetään vammaisille, jotka ovat henkikirjoilla toimivaltaisen
viranomaisen alueella.
• Vamman tai sairauden aiheuttama haitta on pysyvä ja se on todettu lääkärintodistuksella (haittaluokitus STM:n asetuksen 1649/2009 mukaan).
• Vammaiskortin saanti edellyttää Turun seudun joukkoliikenteen vammaiskorttihakemukseen täytettyä lääkärinlausuntoa.
B. Arvo- ja kausikortin myöntämisperusteet
• Vammaiset, joilla on liikuntakykyä haittaava pysyvä toiminnanvajaus, jonka haittaluokka
on vähintään 8.
C. Vapaakortin myöntämisperusteet
• Kaikki sotainvalidit. Kortin saanti edellyttää todistusta sotainvaliditeetista.
• Työssäkäyvät vaikeasti vammaiset, joilla on pysyvä, vähintään vaikea yleinen toiminnan
vajaus, jonka haittaluokka on vähintään 11. Työssäkäynti on todistettava vuosittain
työnantajan allekirjoittamalla todistuksella.
D. Oikeus saattajaan
• Saattaja saa kulkea ilmaiseksi saattotehtävissä, jos saatettavalla on vammaisten
arvo- tai kausikortti, joka oikeuttaa saattajaan.
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