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Hyvä vammaispalvelun kuljetuspalveluasiakas! 
 
 
 

 

 

 

 

Vammaispalvelun taksimatkaohje 

 

Inarin kunnalla on ollut käytössä yksi taksin tilausnumero, josta kaikki vammaispalvelumatkat 

on tilattu, Rovaniemen aluetaksin välityskeskus. 

 

1.6.2019 alkaen tämä tilausnumero poistuu ja taksin voi tilata suoraan autoilijalta. 

 

  
Lisätietoja voi kysyä sosiaalityöntekijältä tai sosiaalitoimiston kansliasta. 
 
 
 
 
Terveisin!   
 
 
Mikko Keränen    Eija Portti    
vammaispalvelun sosiaalityöntekijä  sosiaalitoimiston kanslia  
p. 040 703 1191   p. 040 534 3924  
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Käytännön ohjeita kortin käytöstä tiivistetysti 
 

 
- matkan omavastuu määräytyy julkisen liikenteen kuten matkahuollon taksan mukaan 

eli bussilipun verran maksaa matka 
 

- kyydit lasketaan yhdensuuntaisina matkoina. Menomatka vie yhden matkan kortilta ja 
paluumatka toisen 

 
- matkan yhdistäminen toisen asiakkaan kanssa kannattaa. Omavastuuta ei peritä, 

jos kyydissä on toinen sote-matkapalvelun tai Kela-kyytien asiakas 
 

- jos matkustajalla ei ole yksin matkustusoikeutta voi taksissa matkustaa myös muita             
henkilöitä. Saattajan käytöstä on hyvä mainita matkaa tilatessa. Saattajaa voi käyttää, 
jos siihen on saatu päätöksessä lupa 

 
- taksin odotusaikaa kohteessa korvataan pitkämatkalaisille kohtuullinen aika, kun ku-

lut jäävät pienemmiksi kuin uuden taksin tilaaminen 
  
- kyydit on tarkoitettu arjen asiointimatkoihin: kauppa, posti, kyläilyt, apteekki ym. joka-

päiväiset matkat 
 
- kyytejä ei voi käyttää terveyskeskuskäynteihin ym. Kela-korvattaviin matkoihin 

 
- kuljetuspalvelukorttia ei saa luovuttaa sivullisille ja kuljetuspalveluasiakkaan on oltava 

matkustajana kyseisellä matkalla. Kortin haltija vastaa kortin käytöstä ja säilytyksestä.  
Väärinkäytökset voivat johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin 

 
- matkojen määrä ja voimassaolo näkyvät kirjallisessa päätöksessä ja ne on ladattu 

matkaa ennen esitettävään sähköiseen matkakorttiin 
 
- matkat ovat käytössä kuukauden ajan ja matkamäärä alkaa uudestaan kuukauden 1. 

päivä. Esimerkiksi 18 yhden suuntaista matkaa kuukaudessa marraskuussa ja sama 
18 yhden suuntaista matkaa joulukuussa 

 
- matkoja ei voi säästää tai siirtää seuraavalle kuukaudelle. Toisaalta pakkoa matkojen 

käyttämiseen ei ole 
 
- kyydin voi tilata myös joku toinen henkilö, kuten omainen tai kotipalvelutyöntekijä ja se 

kannattaa tehdä etukäteen koska takseilla ei ole enää päivystysvelvollisuutta 
 

   

    


