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Hur ser Funktionshinderkortet ut?

På EU:s Funktionshinderkort finns användarens fotografi och identitetsuppgifter 
så att ingen annan person kan missbruka kortet. 
Funktionshinderkortet är likadant i alla de europeiska länder där kortet kommer att tas i bruk.  

Vem kan få EU:s Funktionshinderkort?

Alla kan inte ansöka om ett Funktionshinderkort. Förutsättningen för att få kortet är 
att du redan har något av de officiella besluten här nedan: 

Fpa:s handikappbidrag för personer under 16 år, Fpa:s handikappbidrag för personer över 16 år, vårdbidrag för personer som 

får Fpa:s pension, Beslut om tolkningstjänst för personer med hörselnedsättning (A), Beslut om tolkningstjänst för personer 

med hörsel- och synnedsättning (A), Beslut om tolkningstjänst för personer med talskada (A), Avtal om närståendevård (A), 

Beslut om färdtjänst enligt Handikappservicelagen, Beslut om stöd för rörlighet enligt Socialvårdslagen (s.k. beslut om färdtjänst), 

Beslut om ledsagartjänst (A), Beslut om serviceboende i enlighet med Handikappservicelagen (A), Beslut om personlig assistans (A), 

Beslut om dagverksamhet, Beslut i enlighet med Specialomsorgsprogram och tjänster som baserar sig på det (A). 
(A) = kortet får även en A = assistent-märkning med vilken du, när det gäller, 
kan bevisa  att du behöver ha med dig en assistent eller stödperson.  

EU:s Funktionshinderkort och villkoren för att få kortet utvecklas kontinuerligt. 
Om du inte har ett officiellt beslut men du har behov av ett Funktionshinderkort, kan du 
kontakta Funktionskortbyrån genom att skicka e-post till adressen vammaiskortti@kvps.fi

Skulle du ha lust att delta aktivare i hobbyverksamhet och oftare gå på olika evenemang? 
Har du svårt att tala om eller visa att du behöver en assistent i bussar, på teater 
eller t.ex. på en ishockeymatch?
 
Det kanske inte annars heller alltid är så lätt att delta. Det kan hända att dina behov inte 
alltid blir förstådda och beaktade och det kan vara en utmaning att röra sig på nya platser. 

Vad är EU:s Funktionshinderkort?

EU:s Funktionshinderkort är ett behändigt sätt att både i Finland och utomlands visa 
att du behöver hjälp eller stöd. När du visar upp kortet förstår kundtjänstpersonalen 
att du kan behöva ha en assistent med dig, mera tid för att uträtta och klargöra ärenden 
och hjälp med att röra dig eller till exempel tillgång till hinderfri WC.

• Funktionshinderkortet är frivilligt. Man måste inte skaffa ett Funktionshinderkort. 
• Var och en bestämmer själv om hon eller han vill ha kortet.
• Funktionshinderkortet ger inga sociala förmåner och man kan inte styrka sin identitet med kortet.
• Funktionshinderkortet är avgiftsbelagt.

Landskod >

Fotografi >

< Hologram 

< A-anteckning på vissa kort 
Punktskrift >

< Namn och födelsedatum 

< Kortets serienummer  
< Giltighetstid 
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Hur ansöker du om Funktionshinderkortet?

EU:s Funktionshinderkort tas i bruk i Finland år 2018. Ansökan om  Funktionshinderkort görs genom 
att först kontakta Fpa. Fpa kontrollerar att du har ett sådant officiellt beslut som behövs för att ansöka om 
Funktionshinderkortet. Fpa fattar inte beslut om vem som kan ansöka om kortet. Noggranna instruktioner 
för hur du ansöker om Funktionshinderkortet finns på sidan www.vammaiskortti.fi

KortANsöKAN Går tiLL så Här:
1  > Du känner att du behöver och vill ha EU:s Funktionshinderkort.
2 > Du har ett officiellt beslut som berättigar till kortet (se listan ovan). 
3 > Kontakta Fpa.
4 > Fpa kontrollerar att du har ett sådant beslut som krävs och kortansökan öppnas på nätet.
5 > Du fyller själv i kortansökan på nätet (lägg t.ex till ditt eget fotografi samt dina kontaktuppgifter).
6 > Du får EU:s Funktionshinderkort på posten och kan genast ta det i bruk.

Ta kortet i bruk, du också!
tilläggsinformation 
www.vammaiskortti.fi
vammaiskortti@kvps.fi
Facebook/vammaiskortti (på finska)

Twitter @vammaiskortti
Instagram @vammaiskortti

Tjänsteleverantör! Funktionshinderkortet möjliggör utveckling 
av tjänster och bättre kundupplevelser. Anmäl dig som en 
tjänsteleverantör som ger sina kunder möjlighet att använda 
Funktionshinderkortet - du får positiv synlighet och nya kunder! 
Tilläggsinformation hittar du på www.vammaiskortti.fi

     Denna broschyr har förverkligats med stöd från Europeiska unionen.


