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 TAXI BESTÄLLS PÅ NUMMER: 
 06 - 320 3745 (Vasa Ula-taxi)
 Taxi kan beställas också via textmeddelande till numret
  044 332 4238 (t.ex. hörselskadade).
 Invataxi kan beställas direkt hos följande företagare: 
Vasa:
 Vaasa Invataksipalvelu Ky Markku Seppälä  tfn  06-315 1111
 Invataksi Niemi Oy     tfn 06-315 5771
 Taxi Sjöman Oy Ab    tfn 040-5231221
 Vaasan palveluliikenne Oy    tfn 06-312 0999
 Vaasan taksikuljetus Oy    tfn 050-5502239
 Taksipalvelu Artmeri Hannu Hokkanen   tfn 050-3827900 
 Vasa Inva TaxiBus tfn     tfn 06-3128888 

Lillkyro:
Kyrönmaan lähettipalvelu Oy Kytönen  0500-160000 eller 
Kuljetus Haanpää Ky tfn    0400-364970

Vid samtal från en fast telefon är kostnaderna för beställningen 
normal lokalsamtalsavgift (lsa) och vid samtal eller textmeddelande 
från mobiltelefon samtalspriset enligt uppringarens eget 
operatörsavtal.  Ingen avgift uppbärs för förhandsbeställningen. 
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UPPGE VID BESTÄLLNINGEN AV TAXI:
 Ert eget namn
 Att ni har färdtjänsttillstånd för person med svår
 funktionsnedsättning
 Resetyp: t.ex. arbetsresa, studieresa, resor för uträttande av
 ärenden, rekreationsresa
 Adress, där ni hämtas upp och adressen till resmålet
 Eventuellt kort (max 10 min) stopp på resan, t.ex. besök vid
 bankautomat, postning av brev)
 Om ni har med er en följeslagare eller andra medpassagerare (t.ex.
 familjemedlemmar, personlig assistent)
 Om ni har hjälpmedel (rullstol, elrullstol, rollator) 
 Behov av trappassistans för rullstol
 Berätta också, om ni behöver returresa
TAXIRESAN 
 På begäran ska Ni intyga Er identitet som passagerare som är
 berättigad att åka med färdtjänst. 

RESERÄTTIGHETER OCH OMRÅDESGRÄNSER 
 Färdtjänst får användas till resor inom hemkommunen samt för resor
 till de närliggande kommunerna. Vasas närkommuner är Korsholm,
 Malax, Laihela, Vörå och Storkyro.  
 Den subjektiva rätten till färdtjänst gäller bara hemkommunen 
 och närkommunerna. 

ANTALET PASSAGERARE
 Färdtjänstresan är en resa enligt en enskild färdtjänstkunds behov. 
 Klienten ska alltid själv vara med på färdtjänstresorna. Till exempel
 en närståendevårdare/ledsagare kan inte använda färdtjänst som
 beviljats kunden så att kunden inte är med. Färdtjänsten är inte heller
 avsedd för varutransport, där kunden inte är med. 
 Då avhämtningen/målet är det samma som för färdtjänstkunden kan
 övriga medpassagerare (t.ex. familjemedlemmar) följa med. Detta ska
 meddelas i beställningsskedet. Då uppbärs självriskandel av alla
 passagerare.  
 Av ledsagare uppbärs ingen självriskandel. 
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ENKELRESA
 De reserättigheter som beviljas klienten är enkelresor. En enkelresa 
 är en resa som slutar vid en annan adress än den adress där 
 den började. 
 En enkelresa är rakaste vägen från beställningsadressen, där kunden
 stiger i taxin, till destinationsadressen. Återfärden hem eller en
 fortsättning på resan från en punkt till en annan för att sköta ärenden
 räknas som en annan enkelresa. Till exempel resan hemifrån till butiken
 är en enkelresa. Återfärden hem är en annan enkelresa. 
 Tiden för uträttandet av ärenden i butiken eller apoteket ingår inte 
 i tur- eller returresan.  
 Enligt handikappservicelagen ingår i en enkel resa inte skötsel av
 uppgifter som inte ansluter sig till förflyttning, vilka avbryter
 enkelresan. Efter ett stopp går det en ny resa och en ny självrisk 
 för kunden.  
 Chauffören får alltså inte bli kvar för att vänta på kunden till exempel
 under besök i affär, utan då resan beställs kan man bedöma hur lång tid
 det går åt i affären eller till uträttande av ärendet och samtidigt
 beställa skjuts för återfärden, om det inte finns telefon vid resmålet. 
 Väntan som sker i början av resan eller vid dess slutadress (inte normal
 förflyttningstid till taxin/ur taxin som beror på kundens specialbehov)
 ingår inte i resans pris, utan kunden betalar väntan själv. 
 Vid ankomsten till den begärda platsen, betalas resans självrisk
 omedelbart åt chauffören.

STOPP LÄNGS RESRUTTEN
 I en enkelresa kan ingå bara ett snabbt (max 10 min.) stopp 
 längs resrutten. 
 Klienten ska då resan beställs uppge vilket stopp som behövs.
 Klienten betalar själv den avgift som debiteras för tid som överskrider
 stopptiden till chauffören då resan slutar.
 Stopplatsen ska finnas invid den planerade rutten. 
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ANTALET RESOR OCH SJÄLVRISKER
 För rekreation, uträttande av ärenden och motsvarande resor 
 beviljas 18 enkelresor per månad. 
 I det färdtjänstbeslut som ni beviljats har självrisken för er 
 resa nämnts. 
 På resor för uträttande av ärenden och fritidsresor i hemkommunen
 motsvarar självrisken en engångsbiljett inom lokaltrafiken (den
 gällande summan är för närvarande 3,20 €/enkelresa och från Vasa till
 stadsdelen Lillkyro och från stadsdelen Lillkyro till Vasa
 5,20/enkelresa).
 Självrisken för resor till de närliggande kommunerna följer
 Matkahuoltos busstaxa. 
 För arbets- och studieresor är självrisken 1,70 €/enkelresa, för
 stadsdelen Lillkyros del 2,70 €/enkelresa (engångsbiljett inom
 lokaltrafiken)
 Studerandes självrisk är också under fritidsresor 1,70 €/enkelresa
 (lokaltrafikens pris för barnbiljett). Från stadsdelen Lillkyro 
 2,70 €/enkelresa (lokaltrafikens pris för barnbiljett). I detta fall 
 ska den studerande studera på heltid.
 Självrisken för färdtjänstkunder under 18 år är 1,70 €/enkelresa, 
 från stadsdelen Lillkyro 2,70 €/enkelresa.  

BEKANT TAXI  
Bekant taxi ansöks med färdtjänstblanketten eller i samband med 
justering av kundplanen. Beslut om bekant taxi fattas utifrån individuell 
prövning och bedömning av servicebehovet. 
Färdtjänstens uppgift är att stöda kunden till ett självständigt liv. För att 
få en bekant taxi förutsätts synnerligen vägande skäl, som antecknas 
som kundprofilinformation för taxin till exempel: 
 om resan anses äventyras eller förhindras helt utan den bekanta taxin 
 kommunikationssvårigheter och använder taxi också ensam
 svåra beteendestörningar 

TILLÄGGSTJÄNST
Till den sedvanliga taxiservicen hör att få hjälp med att stiga in i bilen, få 
hjälp under resan och vid behov med att förflyttas inomhus. Principen är 
att den som färdas skall ledsagas tryggt från den plats där man hämtas, 
in I bilen samt ur bilen när färden avslutas.
 Tilläggstjänsten beviljas på särskilda skäl med ett tjänstemannabeslut 
och beslutet görs skilt för varje klient. Tilläggstjänsten innefattar även 
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normalt ledsagande och hjälp för den som använder färdtjänsten. Vid 
behov hämtar chauffören den som använder färdtjänsten från bostaden 
till bilen eller ledsagar klienten till lokalen vid färdens slutpunkt, som kan 
vara klientens hem, annan anläggning, butik eller ämbetsverk.
 Taxiföretagaren har rätt att debitera 5 euro för tilläggstjänsten. 
Summan kan utkrävas skilt för sig av varje klient som reser med taxin, 
dock endast en gang per taxiresa (även tur-retur resor). Taxin får inte 
samtidigt debitera för både tilläggstjänst och väntetid.
 Chauffören är inte skyldig att fungera som färdtjänstens anvädares 
personliga assistent innan eller efter ledsagandet.

RESOR I ANSLUTNING TILL VÅRD AV SJUKDOM
 Färdtjänsten för personer med svår funktionsnedsättning kan inte
 användas för läkar-, sjukhus- eller rehabiliteringsresor. Inte heller för
 fotvård som utförs enligt läkarremiss. Dessa resor ersätts enligt en
 annan lagstiftning (t.ex. FPA, försäkringsbolag). 

FRIVILLIG KOMBINATION AV RESOR
 Färdtjänstkunderna uppmuntras att frivilligt kombinera resor. För de
 kombinerade resorna uppbärs av alla passagerare självriskandel och
 reserätten för bara en av passagerarna 
 En kombinerad resa kan inte vara dyrare till kostnaderna än
 motsvarande resor då de görs som separata resor.

ANVÄNDNING I STRID MED FÄRDTJÄNSTANVISNINGARNA
 Social- och hälsosektorn följer upp användningen av färdtjänsten.
 Användning av färdtjänst i strid med anvisningarna kan leda till att
 rätten till färdtjänst tas bort. De kostnader som uppstått av missbruk
 återkrävs. Medvetet missbruk av tjänsten överförs till myndigheterna
 för prövning.

AVSLUTANDE AV RÄTT TILL FÄRDTJÄNST
 Rätten till användande av färdtjänst upphör, om
* klienten flyttar till en annan ort
* beslutets giltighet går ut 
* behovet av färdtjänst upphör.

YTTERLIGARE UPPGIFTER:
Vasa stads socialarbete och familjeservice, tfn 040-546 9588 (ti-to kl. 9-10)

TREVLIG OCH TRYGG FÄRD! 


