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Funktionshinderkortet 
är ett frivilligt hjälpmedel 
för kommunikation och delaktighet.

Visst har du ett beslut som berättigar dig till kortet?

1.  Kontrollera att du har ett beslut som berättigar dig att ansöka om Funktionshinderkortet.

2.  Kontrollera att ditt beslut är giltigt. 

3.   Har ditt beslut gjorts på Fpa? Om inte, måste du skicka en kopia av beslutet till Fpa.

På våra webbsidor kan du läsa om vilka beslut som berättigar till Funktionshinderkortet.
http://www.vammaiskortti.fi/sv/miten-haen-vammaiskorttia/

du behöVer en e-postadress och ett ansiktsFotograFi

4.  Du behöver en e-postadress. Om du inte har en egen e-postadress och inte vill skaffa en    
   sådan, kan du beställa Funktionshinderkortet genom att använda en närståendes eller en stödpersons  
   e-postadress. Man kan spara en viss e-postadress i systemet bara en gång. Observera det här 
       speciellt  om det är meningen att ansöka om kort för flera personer genom samma e-postadress. 

5.   Du behöver ett ansiktsfotografi i elektronisk form. Fotografiet måste vara i JPEG-format och  
   filändelsen kan vara .jpg eller .jpeg. Fotografiet kan vara t.ex. ett elektroniskt passfotografi eller 
       ett fotografi som du eller någon annan själv har tagit. Du behöver fotografiet när du slutför 
       beställningen på nätet. 

Fyll i Fpa:s blankett och skicka det till Fpa 

6.  Fyll i Fpa:s blankett ’Rätt till att beställa EU:s Funktionshinderkort’ på Fpa:s webbsidor. 
   På finska: www.kela.fi/lomakkeet   >  Kela-kortti ja Vammaistuet 
   På svenska: www.kela.fi/web/sv/blanketter   >  FPA-kort och Handikappbidrag 
   På engelska: www.kela.fi/web/en/form   >  Kela card och Disability Allowances  
   Om du vill, får du blanketten i pappersform från Fpa.  

7.   Skicka blanketten till Fpa antingen elektroniskt eller per post. 
       Läs närmare instruktioner på Fpa:s webbsidor, www.kela.fi/vammaiskortti (för instruktioner på   
   svenska, välj svenska genom att klicka uppe till höger på sidan)      

8.  Observera att om beslutet inte har fattats på Fpa, måste du skicka en kopia av 
   beslutet som en bilaga till blanketten. 
• Fpa kontrollerar att du har ett giltigt beslut som berättigar till Funktionshinderkortet. 
• Om du har uppgett att du också önskar en A-märkning på kortet, kontrollerar Fpa att du har 
    ett giltigt beslut som berättigar dig till detta.
• Fpa sparar dina uppgifter i Funktionshinderkortets beställningssystem.

hur ansöker du om 
eu:s Funktionshinderkort? 
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slutFör ansökan på nätet själV eller med hjälp aV en stödperson 

När Fpa har sparat dina uppgifter i systemet, får du en länk till den e-postadress som du har uppgett. 
Via länken kan du slutföra din ansökan på nätet. Du kan göra detta antingen själv eller tillsammans 
med din stödperson. Om du inte loggar in till tjänsten via den länk du fått inom fyra (4) månader, 
försvinner dina uppgifter ur systemet automatiskt.

9.     Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta i kortets beställningstjänst. 

10.  Lägg till fotografiet.

11.  Om du önskar, kan du lägga till symboler som visar på behov av hjälp samt en QR-kod. 

12.  Betala Funktionshinderkortet i nättjänsten. Kortets pris är 10 € (tio euro). 

• Det färdiga Funktionshinderkortet får du hem med posten.  
• Ditt kort är giltigt fram till år 2028.

hur länge räcker det att Få Funktionshinderkortet?

• Det tar ungefär en månad att få Funktionshinderkortet. Om du inte har fått länken i din e-post, 
    lönar det sig att kontrollera att den inte har hamnat i e-postens skräppostlåda. Om e-posten inte har   
    nått fram, ska du kontakta Funktionshinderkortets kontor. 
• Observera, att leveranstiden för kortet beror på hur snabbt du slutför din ansökan på nätet själv eller  
    med hjälp av din stödperson. 

Om du har frågor gällande ansökan om Funktionshinderkortet, ska du kontakta 
Funktionshinderkortets kontor:
• per-post på vammaiskortti@kvps.fi 
• eller per telefon på det avgiftsfria servicenumret  0800–122533 
• vi svarar på dina frågor måndagar och tisdagar mellan kl. 9-12 och på onsdagar mellan kl. 12-15 
• Obs! Fpa svarar inte på frågor som gäller slutförande av kortansökning, kontakta alltså vid behov   
    Funktionshinderkortets kontor. 

Ansökan av EU:s Funktionshinderkort när personen är under 18 år 
• Beställningsansökan för personer under 15 år görs av barnets målsman eller förmyndare.
• Personer över 15 år kan själva ansöka hos Fpa om rätt att beställa Funktionshinderkortet.  
• För personer under 18 år rekommenderas det att man för slutförande och betalning av     
    kortbeställningen använder målsmans eller förmyndares e-postadress. 

Att ansöka om EU:s Funktionshinderkort för någon annans del
• En annan person kan för din del ansöka om Funktionshinderkortet. 
• Du kan göra en fullmakt samtidigt som du fyller i Fpa:s blankett ’Beställningsrätt för EU:s    
    Funktionshinderkort’ på Fpa:s nätsidor.

QR-kod
• När du slutför din beställning, kan du välja att på baksidan av Funktionshinderkortet lägga till en 
    QR-kod. 
• QR-koden är en länk till en nätadress som du har valt och som beskriver dina behov av hjälp och stöd.   
    De här uppgifterna hjälper kundtjänstpersonal att på bästa sätt ge dig den service du behöver. 
• QR-koden kan inte läggas till kortet i efterhand. Du kan ta i bruk någon för det här ändamålet lämplig    
    nättjänst eller så kan du välja att själv göra en egen nätsida där du berättar om dina hjälp- och     
    stödbehov. 
• Tilläggsinformation om QR-koden hittar du på www.vammaiskortti.fi/sv/ 


