
   

Att ansöka om EU:s Funktionshinderkort 
inom en boendeenhet  
 
För att ansöka om Funktionshinderkortet behövs inget skilt beslut. Det går endast att ansöka om 
funktionshinderkortet med ett giltigt och officiellt beslut. Beslut som ger en rätt att ansöka om 
Funktionshinderkortet är: 
 
• Fpa:s stöd för under 16-åriga personer med funktionshinder 
 
• Fpa:s stöd för personer med funktionsnedsättning som redan fyllt 16 år 
 
• Person som erhåller Fpa:s vårdbidrag för pensionstagare 
 
• Person som erhåller färdtjänst enligt socialvårdslagen 
  
•  Person som erhåller färdtjänst enligt handikappservicelagen 
 
•  Person som har beslut om dagverksamhet enligt handikappservicelagen 
 
•  Person som har beslut om serviceboende enligt handikappservicelagen (A)  
 
•  Beslut om personlig assistans enligt handikappservicelagen (A)  
 
• Beslut om tolkningstjänst för person med nedsatt hörsel (A)  
 
•  Beslut om tolkningstjänst för personer med nedsatt syn och hörsel (A)  
 
• Beslut om tolkningstjänst för personer med talnedsättning (A)  
 
• Synskadadekort (A)  
 
•  Kontrakt om närståendevård (funktionshinderkortet är för personen som tar emot 
närståendevård) (A)  
 
•  Beslut om följeslagarservice (del av handikappservicelagens färdtjänst eller beslut om stöd av 
mobilitet enligt socialvårdslagen) (A)  
 
•  Beslut enligt specialomsorgsprogrammet och dess tjänster (A)  
 
• Beslut om särskilt stöd (A) 
 
Betäckning (A) = En del av besluten för Funktionshinderkorten kan få en A-symbol, med vilken 
man kan önska sig / yrka behovet av deltagandet av en assistent eller stödperson. Med  A- 
betäckningen på Funktionshinderkortet har man rätt att ha med sig en assistent gratis om ej 
serviceproducenten angett annan information.  
 
 



Såhär beställer du kortet tillsammans med klienten:   
 
1. Kolla att klienten har ett beslut som berättigar anhållan om kortet. (se listan ovan).  

2. Fyll i Fpa:s blankett för ansökan om funktionshinderkort (VK1 r) och ange en fungerande e-
postadress. Om klienten inte har en egen e-postadress kan man använda en anhörigs eller 
personals adress. OBS! Man kan endast använda samma e-postadress för en ansökan om 
Funktionshinderkort. E-postadressen fungerar endast som en kod för ansökan. Kontoret för 
Funktionshinderkortet samlar inte in personers personnummer pga. dataskydd. 
E-postadressen behövs också för att slutföra kortansökan på nätet.  

Om du inte har möjlighet att använda en anhörig eller personals e-postadress kan du skapa ett 
eget e-postkonto tex under tjänsten www.gmail.com.  
Du kan också vid behov avsluta ditt epostkonto efter att du fått ditt Funktionshinderkort.  
 
3. Skicka Funktionshinderkortets blankett till Fpa. OBS! Om klienten inte har nätbankskoder, 
som man kan logga in med på Fpa:s e-tjänster, skicka blanketten och möjliga bilagor per post till 
Fpa. (Blanketten med anvisningar hittas på adressen www.fpa.fi). 
https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/VK1r.pdf  
 
4. När Fpa kontrollerat att beslutet är i kraft, får ni en beställningslänk för 
Funktionshinderkortet till e-postadressen som ni gett i blanketten.  
Via beställningslänken kan ni logga in i beställningssystemet.   
Kontrollera i detta skedet att kortets sökande har ett elektroniskt ansiktsfoto när ni uppdaterar 
er kortansökan. OBS! Ansiktsfotot behöver inte vara taget i en fotobutik eller av en 
professionell. Det räcker tex med ett självtaget ansiktsfoto med kameran på mobiltelefonen.  
 
5. Uppdatera kortansökan på nätet. Kontrollera att ni använder en av fölande webbläsare:  
 Safari, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer. 
 
6. Då ni uppdaterar era uppgifter kan ni bifoga symboler som anger ert stödbehov. Om detta 
finns mera information på Funktionshinderkortets webbisda www.vammaiskortti.fi/sv/    
Ni kan också lägga till kortet en QR-kod som ger kortets ägare möjlighet att berätta om sitt eget 
stödbehov.  Mera information om QR-koden finns också på webben.  
 
7. Ansökan om Funktionshinderkortet slutförs genom att betala beställningen med 
nätbankskoder. OBS! Om kortansökaren inte har nätbankskoder kan man få en 
pappersfaktura.  
 
Om ni önskar er en pappersfaktura, slutför ansökan tills ni kommit till betalningsskedet och tag 
sedan kontakt med Funktionshinderkortets kontor antingen per e-post till 
vammaiskortti@kvps.fi eller per telefon: 0800-122533.  
Telefontiderna är: må-ti kl. 9-12 och ons. kl. 12-15.  
 
Berätta att ni behöver en pappersfaktura och till vilken adress ni önskar att den sänds.  
Pappersfakturan kan skickas till adressen ni angivit i ansökan eller tex direkt till en 
intressebevakare. Då ni beställer en pappersfaktura görs kortet först när beställningen syns som 
betald i Funktionshinderkortets system, vilket betyder att det tar längre tid att få kortet då ni 
betalar med pappersfaktura.  
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