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VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU PERUSTURVALIIKELAITOS
SAARIKAN ALUEELLA
Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle
kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö tätä palvelua
vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee suoriutuakseen tavanomaisista elämän
toiminnoista. Mikäli henkilö on oikeutettu vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun, on
hänellä käytössään taksikortti (X-Card).
Taksikyydit tilataan Keski-Suomen aluetaksin tilausnumerosta

029 3000 169.
Puhelun hinta on paikallisverkkomaksun suuruinen.
Muulla tavoin (esim. suoraan taksiyrittäjältä) tilattuja matkoja ei korvata.
Matkojen tilaamista ja matkustamista koskevat myös seuraavat asiat:




Tilaus menomatkasta on tehtävä vähintään 2 tuntia ennen toivottua lähtöaikaa. Tilaus
voidaan tehdä myös edellisenä päivänä. Paluumatka tulee tilata viimeistään puoli tuntia
ennen kyydin tarvetta kuntakeskuksesta lähtevien kyytien osalta. Muualta kuin
kuntakeskuksesta lähtevät kyydit tulee tilata viimeistään tuntia ennen kyydin tarvetta.
Paluumatkan voi myös tilata yhtä aikaa menomatkan kanssa.
Matkan tilauksen yhteydessä on ilmoitettava seuraavat asiat:
1. että kyseessä on VPL-matka
2. lähtöpaikka ja määränpää
3. mahdollinen avustajan/saattajan tarvitsema matkustuspaikka
4. lähtöaika tai (ehdoton) perille saapumisaika
5. tilaa vievät apuvälineet (esim. rollaattori)
6. mahdollista paluukyytiä koskevat tiedot
7. muut kyydin onnistumisen kannalta välttämättömät tiedot



Kuljetuksia järjestettäessä kyytejä pyritään yhdistelemään. Yhdistelyn vuoksi matka-aika ja
paluumatkan odotusaika saattavat pidentyä, mutta se ei saa aiheuttaa asiakkaalle
kohtuutonta haittaa eikä asiakkaan ilmoittamaa ehdotonta perille saapumisaikaa saa ylittää.
Yhdensuuntaisen matkan matka-aika ei saa pidentyä yhdistelyn vuoksi enempää kuin 45
minuuttia.

Kortin käytössä on noudatettava myös seuraavia ohjeita:


Vammaispalvelulain (VPL) mukainen taksikortti myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin
oman asuinkunnan ja sen rajanaapurikuntien alueella, joita ovat

Kannonkoski: Saarijärvi, Äänekoski, Viitasaari, Kivijärvi, Karstula,
Karstula: Kyyjärvi, Kivijärvi, Kannonkoski, Saarijärvi, Soini
Kivijärvi: Kyyjärvi, Kannonkoski, Viitasaari, Kinnula, Karstula, Perho
Kyyjärvi: Alajärvi, Karstula, Kivijärvi, Perho, Soini
Saarijärvi: Multia, Uurainen, Äänekoski, Kannonkoski, Karstula, Ähtäri, Soini


Mikäli matka ulottuu rajanaapurikunnan ulkopuolelle, on kuljetuspalvelun saajalla
mahdollisuus käyttää taksikorttia naapurikunnan toiselle rajalle, josta eteenpäin matka on
maksettava itse. Muualle kuin rajanaapurikuntaan suuntautuvaan matkaan voidaan
erityisen perustellusta syystä myöntää lupa, mutta matkat ovat harkinnanvaraisia ja
matkasta tehdään AINA erillinen päätös.



Taksikorttia ei saa käyttää terveydenhoitoon (esim.lääkärissä käynti, sairaalamatka,
lääkärin määräämä tutkimus ja hoito, apuvälineiden sovitus) tai kuntoutukseen liittyviin
matkoihin, joihin voi hakea korvausta Kelalta. Matkat terveyskeskukseen hyväksytään vain
silloin, jos kyseessä on matka esim. omaista tapaamaan, ei oman sairauden hoitoon tai
kuntoutukseen liittyvä matka.



Taksikortti tulee olla mukana matkoilla ja kortin haltijan tulee esittää taksikortti
taksinkuljettajalle heti matkan alussa. Taksinkuljettajan tulee varmistaa kortin voimassaolo
ja asiakkaan henkilöllisyys. Taksikorttia käyttäviltä peritään matkasta omavastuuosuutena
aikuisen linja-autotaksan kilometrien mukainen maksu. Omavastuuosuus peritään
matkalta, jonka asiakas on kyydissä ja ylimenevä osa laskutetaan Perusturvaliikelaitos
Saarikalta Keski-Suomen aluetaksin kautta. Kyydinvälittäjä vastaa kyytien yhdistelystä,
joten omaehtoinen kyytien yhdistely ei enää pienennä matkojen omavastuuta. Taksikortin
tietoihin on syötetty yhdensuuntaisten matkojen määrä kuukautta kohden.
Käyttämättömiä matkoja ei voi siirtää seuraaville kuukausille eikä matkoja voi käyttää
etukäteen.



Yksi kuljetuspalvelumatka on yksi yhdensuuntainen matka. Yhdensuuntainen matka
ajetaan aina suorinta reittiä asiointikohteeseen. Jokaiseen yhdensuuntaiseen matkaan voi
sisältyä asiakkaalle veloitukseton lyhyt pistäytymisaika esim. pankkiautomaatilla tai mikäli
asiointimatkalla on lyhyitä siirtymiä, joihin asiakas välttämättä tarvitsee taksia, on se
mahdollista, mikäli taksille maksettava yhteensä korkeintaan puolen tunnin odotusaika ei
ylity. Paluumatka kotiin on kuitenkin aina uusi kuljetuspalvelumatka.



Kuljetuspalvelun saajalla saa olla matkalla mukana saattaja, mikäli hän ei selviydy
matkasta taksinkuljettajan avulla. Saattajalta ei peritä erikseen maksua kyydistä. Mikäli
kuljetuspalvelun saaja tarvitsee matkoilla invataksia, siitä pitää olla maininta viranhaltijan
tekemässä kuljetuspalvelupäätöksessä ja kortin tiedoissa.
Kortin väärinkäyttö on peruste kuljetuspalvelun epäämiseen.



Lisätietoja antaa vammaissosiaalityöntekijä Kristiina Korpirinne, p. 044 459 8323, puhelinaikana
ma-pe klo 9-10.

