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OHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN LIIKKUMISTA TUKEVAN PALVELUN 
KÄYTÖSTÄ ALKAEN 1.6.2021 
 

Tässä tietoa teille myönnetyistä vammaispalvelulain mukaisista Likuma-kyydeistä.  

Ole hyvä ja perehdy huolellisesti ohjeisiin. 

 
MATKUSTUSOIKEUDET JA ALUERAJAT 
 

• Likuma-korttia voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin.  
• Likuma-kortti on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle, eikä 

jättää taksinkuljettajalle. 

• Likuma-korttia voi käyttää Salon kaupungin ja lähikuntien alueilla, joita ovat 
Kemiönsaari, Koski Tl, Lohja, Marttila, Paimio, Raasepori, Sauvo ja Somero 

• Matkat on myönnetty kuukausikohtaisesti eikä niitä voi siirtää seuraavalle 
kuukaudelle.  

• Likuma- kortissa oleva päivämäärä on eri asia kuin päätöksen voimassaolo. 

 
TAKSIN TILAAMINEN 
 

• TAKSIA TILATTAESSA TULEE ILMOITTAA, ETTÄ MATKA TEHDÄÄN LIKUMA -
KORTILLA. 

• Liitteessä olevassa tilausohjeessa taksit ovat numerojärjestyksessä. 
• Matka tulee tilata tilausohjeen mukaiselta taksilta järjestysnumerointia 

noudattaen. 

Jos esimerkiksi järjestysnumerolla yksi oleva taksi ei pysty ottamaan tilausta 
vastaan, valitaan seuraava. Kun samalla järjestysnumerolla on useampi taksi, voi 

heistä valita kenet tahansa.  
• Myös paluukyyti tilataan tilausohjeen mukaisesti. 
• Asiakkaalla on mahdollisuus tilata paluumatka menomatkan suorittaneelta 

kuljettajalta. 

 
MATKUSTAMINEN TAKSISSA 

 
• Salon kaupungin maksamat matkat tulee ajaa kaikin tavoin edullisinta 

vaihtoehtoa käyttäen (reitti, auton tilaaminen yms.). 
• Matkalle lähdettäessä kuljettaja tarkistaa aina asiakkaan henkilöllisyyden ja 

asiakkaan matkustusoikeuden kortinlukijasta ja että kortti on voimassa ja kelpaa 

maksuvälineeksi. 
• Likuma -korttia ei saa luovuttaa toiselle henkilölle, eikä se saa jäädä 

taksinkuljettajalle. 
• Maksu suoritetaan Likuma –kortilla. Likuma -kortilla ei saa maksaa taksin 

suorittamaa asiointia, eikä ennakkotilausmaksua. 

• Jos asiointikohteita on useita, jokainen siirtyminen on yhdensuuntainen matka. 
Likuma -kyyti tulee ajaa aina suorinta reittiä asiointikohteeseen. 

• Korvattava matka on aina yhdensuuntainen matka, joka alkaa ja päättyy eri 
osoitteisiin. Meno- ja paluumatkat ovat asiakkaille omia erillisiä matkoja. 

• Ylimääräiset kiertoajelut eivät kuulu korvattavaan kuljetuspalveluun. 
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MATKUSTAJIEN MÄÄRÄ 

 
• Taksissa voi kulkea yksi saattaja Likuma -korttiasiakasta kohden veloituksetta. 

• Saattaja ei voi olla vammaispalveluiden Likuma -korttiasiakas. Saattajan terveyden 
ja toimintakyvyn pitää olla sellainen, että hän oikeasti kykenee avustamaan 
asiakasta. 

• Jos kyydissä on useampi Likuma -korttiasiakas, matka veloitetaan vain yhdeltä 
Likuma –kortilta. Jokaiselta peritään kuitenkin omavastuuosuus.  

• Muiden, kuin Likuma-asiakkaiden osalta kuljettaja perii jokaiselta osuuden matkan 
kustannuksista. 

 
OMAVASTUUOSUUDEN MAKSAMINEN 
 

• Matkan omavastuuosuus maksetaan taksissa välittömästi matkan päätyttyä. 

• Salon kaupungin alueella omavastuu hinta on sama, kuin Salon sisäisen liikenteen 
kertalipun hinta.  

• Jos matka kohdistuu päätöksessä mainittuihin lähikuntiin, omavastuuosuutena 
käytetään 31.8.2017 saakka voimassa ollutta Matkahuollon valtakunnallista 
kilometriperusteista kertalipputaksaa. 

 
KUITIT 

 
• Kuljettaja antaa aina asiakkaalle matkasta kuitin. 
• Kuittien avulla asiakas voi tarkistaa matkan ja hinnan oikeellisuuden sekä seurata 

jäljellä olevien matkojen määrää. 

 
TERVEYDENHUOLLON MATKAT 

 
• Likuma-korttia ei saa käyttää terveydenhuollon ja sairausvakuutuslain piiriin 

kuuluviin matkoihin esim. lääkärissäkäynti-, sairaala-, laboratorio- tai 
kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus hakea korvausta kansaneläkelaitokselta. 

• Em. matkat tilataan Kelan Varsinais-Suomen taksikeskuksen numerosta  

0800-130 001.  

 
VÄÄRINKÄYTÖKSET 

 
• Vammaispalveluilla on velvollisuus seurata ajetuista matkoista aiheutuneita 

kustannuksia sekä puuttua hinnaltaan suuresti poikkeaviin kuljetuksiin. 
• Kuljetuspalveluohjeiden vastainen käyttö voi johtaa siihen, että Likuma-kortin käyttö 

estetään, jolloin kuljetuspalvelua käyttäessänne maksatte ensin itse matkanne. 

Kuittia vastaan voitte hakea hyväksyttävistä matkoistanne korvauksen jälkikäteen. 
• Kuljetuspalveluohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuneet kustannukset peritään 

asiakkaalta takaisin. 
 

POIKKEUSTILANTEET 

 
• Jos Likuma -kortti on viallinen, eikä maksua voi suorittaa kortilla, asiakas maksaa 

koko matkan ensin itse ja hakee jälkikäteen matkakustannukset vammaispalveluista. 

• Asiakkaan tulee ottaa mahdollisimman pian yhteyttä Salon kaupungin vammaispalveluiden 
toimistosihteeriin, mikäli kortti on viallinen. 
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KORTIN PALAUTTAMINEN 

 
• Asiakkaalla on ilmoitusvelvollisuus olosuhteissaan tapahtuvista muutoksista esim. 

osoitteenmuutos, siirtyminen ympärivuorokautiseen hoitoon jne.. 
• Asiakkaan ilmoitusvelvollisuuden lisäksi vammaispalvelut tekevät jatkuvaa 

palvelutarpeen arviointia ja seurantaa. 

 

 
 
Lisätietoja vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista: 

Ria Vaara 
toimistosihteeri/vammaispalvelut 

Salon kaupunki 
puh. (02) 778 3109, ma-pe klo 9-11 
 
 
 

Vammaispalvelulain mukaisen liikkumista tukevan palvelun järjestäminen: 

 

Vammaispalvelulain 8 § 2 momentin mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle 

kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai 

sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän 

toiminnoista.  

Vammaispalveluasetuksen 5 §:n mukaan kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja 

järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja 

joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman 

kohtuuttoman suuria vaikeuksia. 

 
 


