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INLEDNINGSORD

Guiden för funktionshindrade invandrare berättar
om handikappservice, socialskydd, studier och
arbetsliv i Finland. Alla dessa saker påverkar
funktionshindrade invandrares vardagsliv i
Finland.

ALLMÄNT OM FUNKTIONSHINDRADE
PERSONERS RÄTTIGHETER OCH
SERVICE

I Finland finns bestämmelser om
handikappservice i många olika lagar. I dem
bestäms hur handikappservicen ska ordnas och
vem som kan komma i åtnjutande av den.

Funktionshindret behöver inte vara ett hinder för
att kunna studera, vara med i arbetslivet, träffa
sina vänner, ha hobbyer eller bilda familj. I denna
guide berättas om de tjänster som finns till för att
hjälpa en funktionshindrad person att leva ett så
fullgott liv som möjligt.

I handikappservicelagen bestäms hurdan
service kommunens socialväsen ska ordna
för sina invånare. Huvudprincipen i lagen är
att kommunen ska ordna handikappservice i
enlighet med behovet.

Guiden är avsedd som hjälp och
informationskälla för människor som har svårt
att få information någon annanstans ifrån till
exempel på grund av språksvårigheter.

Kommuninvånarna kan ha subjektiv rätt till en del
av servicen. Subjektiv rätt innebär att kommunen
är skyldig att ordna servicen om klienten uppfyller
kriterierna för servicen. Kommunen kan inte
då hänvisa till att det inte finns tillräckligt med
pengar för att ordna med servicen. Vissa tjänster
som är behovsprövade kan kommunen dock
arrangera enligt egen prövning.
I lagen om utvecklingsstörda bestäms
om specialomsorger om utvecklingsstörda
personer. Till specialomsorgerna hör till exempel
boendeservice för utvecklingsstörda. Ofta
får en utvecklingsstörd person en del av den
service han eller hon behöver på basis av
handikappservicelagen och en del på basis av
lagen om utvecklingsstörda.
Syftet med specialomsorgerna är att stöda och
hjälpa utvecklingsstörda människor att klara av
vardagen.
Inom specialomsorgen besluts om den praktiska
servicen och de ekonomiska stöden.
Lagen om likabehandling förbjuder
diskriminering till exempel på grund av
funktionshinder eller etniskt ursprung när det
gäller arbete eller utbildning.
Patientlagen gäller hälso- och sjukvården.
Enligt patientlagen kan ingen skötas utan
patientens eget medgivande. Om patienten
är missnöjd med vården kan han eller hon
framställa en anmärkning eller anföra klagan
till vårdinrättningen. I vårdinrättningarna finns
utsedda patientombudsmän som bistår vid
framställandet av anmärkningen.

5

Klientlagen gäller socialservice. Där fastställs
att klienten har rätt till gott bemötande inom
socialvården.
När det gäller att ordna service ska klientens
behov och intressen beaktas. Om en klient
är missnöjd med socialservicen kan han ta
kontakt med kommunens socialombudsman.
Socialombudsmannen kan bistå vid framställan
av en anmärkning.
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PLAN GÄLLANDE SERVICE OCH
REHABILITERING

Den funktionshindrade personen gör tillsammans
med socialväsendet i sin hemkommun upp en
serviceplan.
I den bestäms hurdan service den
funktionshindrade personen behöver.
Vid uppgörandet av serviceplanen kan också
den funktionshindrade personens närmaste
delta. Vid behov deltar också övriga myndigheter
i kommunen vid uppgörandet av planen. I
serviceplanen utses en ansvarsperson som ser
till att planen följs.

Integrationslagens syfte är att främja
integrationen av invandrarna, jämlikhet och frihet
att välja.
Med integration avses att invandrarna
i Finland kan ta del i arbetslivet och
samhällsverksamheten och samtidigt behålla sitt
eget språk och sin egen kultur.

För att få rehabilitering behövs en
rehabiliteringsplan.
I den bestäms hurdan rehabilitering den
funktionshindrade personen behöver.
Rehabiliteringsplanen uppgörs tillsammans av
den funktionshindrade personen och den instans
som sköter honom eller henne.

Syftet med handikappservicen är att
hjälpa funktionshindrade personer att leva
ett självständigt liv och att jämlikt ta del i
samhällsverksamheten.
I Finland ansvarar hemkommunen för
arrangerandet av handikappservicen.
Hemkommunen är den kommun där
personen stadigvarande bor. Kommunens
handikappservice ger råd till funktionshindrade
personer och deras närmaste i ärenden som
gäller servicen.

Invandrare har rätt till en
integrationsplan, om
• han eller hon är arbetslös och söker
arbete eller
• han eller hon får utkomststöd.
• i den första kartläggningen kommer
behovet av planen fram
Den första kartläggningen görs i
begynnelseskedet av invandringen för arbetslösa
arbetssökande, utkomststödstagare och
invandrare som ber om den. För alla invandrare
görs inte en begynnelsekartläggning eller
integrationsplan.

Från Folkpensionsanstalten dvs. FPA får
funktionshindrade personer ekonomiskt stöd.

Avsikten med integrationsplanen är att hjälpa
människor att anpassa sig till Finland. I planen
kan till exempel ingå kurser i finska, rehabilitering
och hjälp med yrkesvägledning.
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4
4.1

MYNDIGHETER OCH ANDRA AKTÖRER

4.3

Hos mentalvårdsservicen kan man få hjälp i
krissituationer i livet. Livet kan kännas tungt
på grund av genomgångna svåra erfarenheter,
till exempel om man förlorat sin familj eller
en närstående, på grund av tortyr eller andra
orsaker.

Folkpensionsanstalten dvs. FPA

Folkpensionsanstalten dvs. FPA betalar
stöd i form av pengar till människor i olika
livssituationer som bor i Finland. I normala fall
sköter FPA om grundtryggheten när de övriga
inkomsterna är små.

Kommunen ordnar mentalvårdsservice till
sina invånare. Man kan söka hjälp till exempel
på hälsovårdscentralerna, de psykiatriska
poliklinikerna samt rådgivningarna. Också skolor,
läroanstalter och företagshälsovården ordnar
med mentalvårdsservice.

Stöd från FPA får i allmänhet en person som
omfattas av socialskyddet i Finland. Skyddet
omfattar i allmänhet alla som bor stadigvarande i
Finland.

4.4

FPA svarar till exempel för de funktionshindrade
personernas rehabilitering, utbetalningen av olika
stöd samt grundtryggheten för arbetslösa.

Handikappombudsman

I vissa städer finns en handikappombudsman.
Handikappombudsmannens uppgift är att
försvara de funktionshindrade personernas
grundrättigheter och att vara rådgivare i frågor
som gäller funktionshinder.

I några av FPA:s stöd ingår ett boendekrav.
Personen måste alltså bo en viss tid i Finland
innan han kan få stödet.
FPA:s sjukförsäkring omfattar i allmänhet alla
människor som bor stadigvarande i Finland.
De personer som är sjukförsäkrade i Finland
får ett sjukförsäkringskort. Med kortet får man
sjukförsäkringsersättning på apoteken och de
flesta privata läkarstationer. Kvar att betala blir så
endast självriskandelen. FPA-kortet är avgiftsfritt.

En handikappombudsman finns till exempel i
Helsingfors, Esbo och Tammerfors.
4.5

Patientombudsman

I varje enhet inom hälso- och sjukvården
arbetar en patientombudsman. Till
patientombudsmannens uppgifter hör att
ge råd till patienterna i ärenden som gäller
patienträttigheterna. Om patienten är missnöjd
med vården hjälper patientombudsmannen
patienten att framställa en anmärkning eller
anföra en klagan.

Pensionstagarna får ett kort för
folkpensionstagare från FPA. Med kortet
kan man få pensionärsrabatt till exempel
på kollektivtrafikbiljetter. När en sökande
har beviljats full folkpension skickas kortet
automatiskt till mottagaren. Kortet för
folkpensionstagare är avgiftsfritt.
4.2

Mentalvårdsservice

4.6

Socialservice

Minoritetsombudsman

Minoritetsombudsmannen är en myndighet som
främjar etniska minoriteters och utlänningars
likabehandling i Finland.
Man kan vända sig till minoritetsombudsmannen
om man personligen har upplevt etnisk
diskriminering eller annars lagt märke till att det
förekommer.

Kommunerna ordnar socialservice för sina
invånare. Servicen består till exempel av service
till funktionshindrade och åldringar, barndagvård
och ekonomiskt stöd.
Kommunens socialarbetare hjälper invånare
som befinner sig i svåra livssituationer.
Socialarbetarna ger råd och vägledning i olika
ärenden.

Ytterligare uppgifter
www.vahemmistovaltuutettu.fi
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4.7

Organisationer

5

Hos handikapporganisationer och
mångkulturorganisationer kan man få råd, hjälp
och stöd.

5.1

Ansökan och beslut om service

För att man ska få service, måste man ansöka
om det. När du ansöker om någon service hos
kommunen eller FPA lönar det sig att göra det
skriftligt. Oftast görs ansökan om service på en
blankett till vilken fogas till exempel ett läkarintyg.

Handikapporganisationerna främjar
likabehandling av funktionshindrade.
Organisationerna erbjuder
• råd och vägledning när det gäller
funktionshindret
• hobby- och fritidsverksamhet
• kamratstöd.

Myndigheterna är skyldiga att ge råd om hur man
ansöker om service.
Myndigheterna ger ett skriftligt svar på ansökan.
Av svaret framgår myndighetens beslut i ärendet
och motiveringarna till det.

Mångkulturorganisationerna arrangerar bland
annat motions- och kulturverksamhet samt
främjar mångkulturalitet och integration i Finland.

5.2

Ytterligare information får man hos
organisationerna.
4.8

ATT SÖKA SERVICE

Begäran om ändring

Om klienten är missnöjd med myndighetens
beslut kan man i allmänhet söka ändring i
ärendet. Av beslutet framgår det om man kan
söka ändring i beslutet. Dessutom står det i
beslutet hur, av vem och inom vilken tid man ska
söka ändring. I allmänhet lönar det sig att söka
ändring genast när man fått beslutet.

Försäkringsbolagen

Många finländare tecknar försäkringar för
överraskande olyckor. Försäkringarna tecknas
hos försäkringsbolag.
Försäkringsbolagen säljer till exempel hemoch reseförsäkringar. Man kan teckna en
försäkring också för olycksfall eller dödsfall.
Försäkringsbolagen bestämmer vem som kan få
en försäkring och vad den kostar.

Om en klient behöver hjälp för att söka
ändring kan man be om råd av kommunens
socialombudsman.
Det hör till socialombudsmannens uppgifter att
informera om klientens rättigheter och att ge råd
till klienter i tvistefrågor.

Ytterligare information får man hos
försäkringsbolagen.

I hälso- och sjukvårdens vårdbeslut kan man inte
söka ändring.
Du kan emellertid framställa en anmärkning eller
anföra en klagan om du är missnöjd med hälsooch sjukvårdens tjänster.
Be om råd av patientombudsmannen.
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5.3

Myndighetens tystnadsplikt

6

Myndigheterna har tystnadsplikt.
Det betyder att myndigheten inte får berätta
för någon utomstående om saker som gäller
klienten.
Myndigheten kan dock behandla ärendet med
andra myndigheter om samarbete med dem
enligt lag är tillåtet.

EKONOMISKA STÖD

En funktionshindrad person kan söka olika slag av
stöd som bidrag till betalning av de kostnader som
funktionshindret eller sjukdomen ger upphov till.
6.1

Handikappstöd till vuxna

Handikappstödet är avsett närmast för
funktionshindrade i arbetsför ålder,
som inte får pension.
På beviljandet av handikappstöd inverkar
den sökandes ålder, boendetid i Finland samt
tidpunkten för invalidiseringen.

Tystnadsplikten gäller också familjen:
myndigheten får inte berätta saker som gäller
klienten ens för familjemedlemmarna om inte
klienten själv ger lov till det.

Man kan få handikappstöd tillsvidare eller på en
bestämd tid.
Också stödbeloppet varierar i enlighet med
graden av skada. Handikappstöd söks hos FPA
och som bilaga behövs ett läkarintyg C eller B.
Man betalar inte skatt på handikappstödet.
6.2

Handikappstöd för under 16-åring

Föräldrarna till ett barn som är långtidssjukt eller
har funktionshinder kan söka handikappstöd för
under 16-årigt barn hos FPA. Stödet är avsett för
betalning av kostnaderna som barnets skötsel
och rehabilitering förorsakar.
Handikappstödet till under 16-åriga barn är
skattefritt. Beloppet varierar i enlighet med hur
allvarlig skadan är.
Stödet söks hos FPA, och som bilaga behövs ett
läkarintyg C.
6.3

Stöd för boende

Människor med små inkomster som bor i
hyresbostad eller ägarbostad kan få allmänt
bostadsbidrag. Bostadsbidraget ersätter i
allmänhet en del av kostnaderna för boendet dvs.
hyran, uppvärmningen och vattenavgiften.
Bidragsbeloppet beror på den boendes
inkomster.
Pensionärer med små inkomster som
bor i Finland kan få bostadsbidrag för
pensionstagare.
Båda stöden för boende söks hos FPA.
9

6.4

Rehabiliteringspenning

6.7

Integrationsstöd

Meningen med rehabiliteringspenningen är att
hjälpa en funktionshindrad person att klara sig
i vardagslivet och förbättra hans eller hennes
funktionsförmåga. Om du behöver rehabilitering
på grund av funktionshinder eller sjukdom kan du
ansöka om rehabiliteringspenning.
I Finland boende 16–67-åriga personer kan
få rehabiliteringspenning om rehabiliteringen
förorsakar förlorade arbetsinkomster.

Under tiden för integrationsplanen har
invandraren rätt till integrationsstöd.
Integrationsstödet motsvarar
arbetsmarknadsstödet eller utkomststödet.

Rehabiliteringspenning söks hos FPA. På
den betalas skatt. Som bilaga behövs ett
rehabiliteringsbeslut av den som organiserar
rehabiliteringen.

På grund av funktionshinder kan man få
invalidavdrag i beskattningen. Avdragets storlek
beror på funktionshindrets eller sjukdomens
invaliditetsgrad. Om invaliditetsgraden är låg är
också avdraget lägre.

6.5

Om man ansöker om invalidavdrag måste man
foga ett läkarintyg till skattedeklarationen av
vilket den bestående invaliditetsgraden ska
framgå.
I fortsättningen beviljar skattemyndigheten
avdraget automatiskt. Om invaliditetsgraden
ändras måste det meddelas till
skattemyndigheten.

Integrationsstöd söks hos FPA eller kommunens
socialbyrå.
6.8

Speciella närings- och klädkostnader

En funktionshindrad person kan ansöka
om ersättning om han på grund av sitt
funktionshinder eller sin sjukdom är tvungen att
följa en speciell diet.
Också för klädkostnader kan man ansöka om
ersättning om vanliga kläder eller skor inte
på grund av funktionshindret eller sjukdomen
passar.

Mer information får man på skattebyrån.

Ersättningarna söks hos kommunens socialbyrå.
6.6

Invalidavdrag i beskattningen

Utkomststöd och sociala lån

Socialbyrån beviljar utkomststöd om en person
eller familj inte annars klarar sig. Man kan få
utkomststöd endast i det fall att övriga inkomster
eller stöd är ringa.
Utkomststödet är på så sätt en sistahands
inkomst.
Övriga inkomster inverkar på utkomststödets
belopp.
Handikappstödet inverkar dock inte på
stödbeloppet.
Kommunerna kan också ordna sociala lån för
sina invånare.
De beviljas invånare med låga inkomster vilka
annars har svårt att få kredit. Låntagaren betalar
tillbaka lånet till kommunen. Sociala lån söks hos
kommunens socialbyrå.
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7

PENSIONER

7.4

Pension får människor som på grund av ålder
eller arbetsoförmåga inte kan arbeta.

En pensionstagare kan få vårdbidrag för
kostnaderna för vård eller olika tjänster.
Med vårdbidraget hjälper man också en
funktionshindrad eller sjuk person att bättre klara
sig hemma.

Det finns många olika pensioner.
I Finland boende äldre personer kan få
ålderspension.
Till den kan höra en förvärvspension om
man har varit tillräckligt länge i arbetslivet.
Förvärvspension intjänas i enlighet med
inkomsterna från förvärvsarbetet. Om man inte
har haft förvärvsinkomster kan en äldre person få
folkpension.

Vårdbidrag söks hos FPA och det är skattefritt.
7.5

Garantipension

Garantipensionen är en minimipension som
betalas ut till pensionärer med låga inkomster.
Man kan få garantipension när man har bott i
Finland i minst 3 år efter det att man fyllt 16 år.
Garantipension söks hos FPA. Pensionens
belopp beror på den sökandes övriga pensioner.
7.2

Rehabiliteringsstöd

Man kan söka rehabiliteringsstöd för viss tid
om ens arbetsförmåga har försvagats tillfälligt.
Stödet beviljas för den tid som behandlingen
och rehabiliteringen pågår, tills stödtagaren
kan återgå i arbete. Stödet söks hos FPA eller
arbetspensionsanstalterna.
7.3

Pensionstagares barnförhöjning

En pensionstagare som har under 16-åriga barn
kan få barnförhöjning.
Barnförhöjningen söks hos FPA och den är
skattefri.

Det finns begränsningar i hur man får pension.
För vissa pensioners del inverkar det hur länge
den person som söker pension har varit bosatt i
Finland.
7.1

Vårdbidrag för pensionstagare

Invalidpension

Om det är bestående omöjligt för en person att
arbeta på grund av funktionshinder eller sjukdom
kan personen beviljas invalidpension. En
person som ännu inte fyllt 20 år kan emellertid
inte få pensionen förrän hans eller hennes
rehabiliteringsmöjligheter har retts ut.
Invalidpension söks hos FPA eller en
arbetspensionsanstalt.
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8

BOENDE

8.2

Serviceboende

I Finland är strävan den att funktionshindrade
människor ska kunna leva ett så självständigt liv
som möjligt.
Funktionshindrade personer kan bo i sina egna
lägenheter eller i servicehus. Ibland måste
man bygga om bostaden eller skaffa dit olika
hjälpmedel så att ett självständigt liv ska vara
möjligt.
För ändringsarbeten och för anskaffning av
hjälpmedel som gör boendet lättare kan man få
ekonomiskt stöd.

Om en funktionshindrad person behöver mycket
hjälp för att klara av sina dagliga göromål kan
serviceboende vara en god lösning.
En funktionshindrad person kan till exempel bo
i sin egen bostad där han eller hon får tillräckligt
med service och stödåtgärder. Bostaden kan
också finnas i ett servicehus där det bor också
andra som har behov av stöd för boendet.
Den boende kan i servicehuset få hjälp till
exempel med att äta, tvätta sig och sköta om sin
hälsa.

8.1

I ett servicehus har de boende alla normala
rättigheter och skyldigheter som gäller boende.

Hjälpmedel som underlättar boendet
och ändringsarbeten i bostaden

Svårt funktionshindrade människor kan få stöd
av kommunen för hjälpmedel som underlättar
boendet. Sådana är till exempel larmsystem
för hörselskadade och trapplyftanordningar
för rörelsehindrade. Avsikten med stödet är att
hjälpa den funktionshindrade personen att bo så
självständigt som möjligt i sin egen bostad.
Ofta är det så att man måste göra olika
ändringsarbeten och renoveringar i bostaden för
att den ska lämpa sig som bostad för en svårt
funktionshindrad person.
Kostnaderna för ändringsarbetena ersätts
om ändringarna måste göras för att den
funktionshindrade eller sjuka personen ska
kunna bo hemma. Man kan få ersättning till
exempel för att bredda dörrar, ändra belysningen
eller för byggande av en rullstolsramp.
Ersättningar och stöd som anknyter till boende
söks hos kommunens handikappservice.
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9
9.1

ATT RÖRA SIG

Flygen. En del flygbolag, som Finnair, beviljar
rabatt på flygbiljetten till pensionärer och
invalider. Också ledsagaren kan få rabatt på
flygbiljetten.
Rabatterna gäller inrikesflygresor.

Färdtjänst

Kommunen ordnar för sina svårt
funktionshindrade invånare färdtjänster om det
på grund av funktionshindret är väldigt svårt
att röra sig med allmänna kommunikationer.
En svårt funktionshindrad person kan utnyttja
färdtjänsterna för arbets- och studieresor samt för
resor under fritiden. I lagen finns bestämmelser
om hur många resor en person kan få.
Färdtjänsten kostar i allmänhet lika mycket som
kollektivtrafiken.

En del flygbolag tillhandahåller en representant
från personalen att hjälpa till på flygplatsen.
Servicen är avgiftsfri. Mer uppgifter om rabatter
och olika tjänster fås hos flygbolagen.
9.4

För anskaffning av bil, för körundervisning i
bilskola och för ändringsarbeten i bilen kan man
söka ekonomiskt stöd.

Färdtjänster söks hos socialarbetaren på
handikappservicen i hemkommunen.
9.2

Dessa stöd som kommunen erbjuder är
behovsprövade, dvs. en funktionshindrad person
har inte subjektiv rätt till dem.

Hjälpmedel för att kunna röra sig

Bilskola. En funktionshindrad person kan få
ekonomiskt stöd av kommunen för att ta körkort.
Stödet söks hos socialbyrån i hemkommunen.

Du kan få eller få låna av kommunen olika
hjälpmedel för att kunna röra dig, om du behöver
dem på grund av ditt funktionshinder eller din
sjukdom.
Hjälpmedel för att kunna röra sig är till exempel
rullstol, promenadkäpp eller rollator.
9.3

Egen bil

Anskaffning av bil. En funktionshindrad person
kan få ersättning om anskaffningen av bil är
nödvändigt på grund av funktionshindret eller
sjukdomen. Ersättningen är cirka hälften av
bilens anskaffningspris.
Ersättning kan sökas hos socialbyrån i
hemkommunen.

Rabatter i olika trafikmedel

Kollektivtrafiken beviljar rabatter till olika grupper
av människor. Till exempel kan studerande och
pensionärer få rabatt på tåg, bussar och flyg.
Trafikverken i den egna kommunen ger mer
information om rabatterna.

Beskattning av bilen. I Finland betalar den som
köper en bil bilskatten.
En funktionshindrad person kan emellertid få
återbäring på bilskatten om invaliditetsgraden
är tillräckligt stor och bilen är nödvändig för att
personen ska kunna röra sig.
Återbäringen söks hos Södra tulldistriktet, Hangö
tull.

Tågen. VR dvs. Statens järnvägar beviljar 50
procents rabatt på tågbiljetter till pensionärer och
studeranden. Fråga mer om rabatterna på VR:s
biljettkontor.
Om du har rätt att använda en ledsagare kan han
eller hon få en avgiftsfri resebiljett.

Ändringsarbeten i bilen. På grund av
funktionshindret eller sjukdomen måste man
ibland göra ändringsarbeten i bilen. En dylik
ändring är till exempel en lyftanordning för
rullstol.
För kostnaderna för ändringsarbetena kan man
söka ersättning hos kommunens socialbyrå.

Bussar. Matkahuolto beviljar pensionärer
30 procents rabatt på bussbiljetten. Resan
ska vara i en riktning och minst 80 kilometer.
En studerande får 50 procents rabatt på
resebiljetten. Fråga mer om rabatterna hos
Matkahuolto.
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Parkeringstillstånd för funktionshindrade
En svårt funktionshindrad kan få
parkeringstillstånd av polisen.
Parkeringstillståndet berättigar till att parkera till
exempel på invalidplatser.
Tillståndet är avgiftsbelagt.

10 ASSISTENTER
10.1 Personlig assistans
Svårt funktionshindrade personer har rätt till
personlig assistans hemma och utanför hemmet.

Ytterligare uppgifter fås hos polisen.
9.5

Personlig assistans är en subjektiv rättighet.
Subjektiv rätt innebär att kommunen är skyldig
att ordna personlig assistans till den sökande om
den sökande uppfyller kraven för att få personlig
assistans. Kommunen kan inte vägra att ordna
servicen till exempel genom att hänvisa till
kommunens ekonomiska situation.

Handledning i hur man rör sig

Synskadade kan få vägledning i hur man rör sig.
Avsikten med den är att en synskadad person
ska lära sig att röra sig tryggt och självständigt i
miljöer som är viktiga för honom eller henne.

Personlig assistans kan man få till exempel för
följande saker:
· matlagning
· städning
· klädvård
· ärenden utanför hemmet
· studier eller arbete
· hobbyer
· övrigt samhälleligt engagemang.

Handledning ger centralsjukhusen,
läroanstalterna för synskadade samt kommunens
socialväsen.
Ytterligare information får man till exempel hos
de synskadades centralförbund

Assistentens uppgift är inte att göra saker i stället
för den funktionshindrade personen, utan att
assistera honom eller henne i de ärenden där
funktionshindret eller sjukdomen är till förhinder.
Personlig assistans söks hos handikappservicen
i den egna kommunens socialbyrå.
Personlig assistans är avgiftsfri service.
10.2 Ledarhund
Synskadade människor kan få en skolad
ledarhund som assistans som hjälper den
synskadade att röra sig i främmande miljöer.
Ansökan om ledarhund görs via det egna
centralsjukhuset.
Ytterligare uppgifter fås hos de synskadades
centralförbunds ledarhundskola.
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10.3 Assistenthund

11 TOLKAR

En rörelsehindrad människa kan få en skolad
assistenthund som hjälper honom eller henne i
de dagliga göromålen. Hunden kan till exempel
trycka på avbrytare, dra rullstolen ute i snön samt
hämta, lyfta och transportera saker.

11.1 Invandrare
En person med ett annat modersmål än finska/
svenska har rätt att använda tolk vid ärenden hos
myndigheter.
Avsikten med tolkservicen är att de personer
som stadigvarande bor i Finland ska kunna
använda offentlig service och uträtta ärenden hos
myndigheter.

Ytterligare information om assistenthundar fås
hos Invalidförbundet.

Myndigheten sörjer vid behov för ordnandet av
tolk om det är myndigheten själv som har tagit
initiativet i ärendet.
Om ärendet behandlas på initiativ av klienten
måste han eller hon betala tolken själv.

11.2 Hörselskadade, synhörselskadade samt
talskadade
Svårt hörselskadade, synhörselskadade och
talskadade har rätt till tolkningstjänst.
Tolkhjälp kan man få för studier, för att arbeta,
uträtta ärenden och för fritidsverksamhet.
Tolkningstjänst söks hos FPA:s Center för
tolkningsservice för handikappade.
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12 HÄLSOVÅRD

13 REHABILITERING OCH HJÄLPMEDEL

För kostnaderna för hälsovård kan man få stöd
och ersättningar från FPA och hemkommunen.

Svårt funktionshindrade personer kan söka
rehabilitering hos FPA, sin hemkommun eller sitt
försäkringsbolag.

12.1 Mediciner
För läkemedelskostnader kan man få ersättning
från FPA. Man kan få ersättning för mediciner
som en läkare har föreskrivit.

FPA ordnar medicinsk och behovsprövad
rehabilitering. Avsikten med rehabiliteringen är
att hjälpa den funktionshindrade personen att
klara sig i vardagen och förbättra personens
funktionsförmåga.

Man får i allmänhet ersättningen redan på
apoteket när man visar upp sitt FPA-kort.
Ersättningen för mediciner varierar. Mer
information får man hos FPA.

Hälso- och sjukvården i hemkommunen ordnar
rehabilitering för svårt funktionshindrade då
rehabiliteringen ansluter sig till sjukvården genast
efter det skadan har uppkommit.
Försäkringsbolag kan ersätta rehabiliteringen
om skadan har uppkommit genom en
olyckshändelse.
Ersättning från försäkringsbolag får bara sådana
personer som när olyckshändelsen skedde hade
en försäkring i något försäkringsbolag.

12.2 Avgiftstak för hälso- och sjukvården
Många av kommunens hälsovårdstjänster är
avgiftsbelagda.
Ett avgiftstak har dock fastställts för avgifterna
dvs. ett maximibelopp som en enskild människa
högst måste betala per år.
År 2011 var avgiftstaket 633 euro.

13.1 Anpassningsträning

Avgiftstaket gäller till exempel
hälsovårdscentralens läkaravgifter, sjukhusens
poliklinikavgifter och kortvarig anstaltsvård.
Däremot räknas inte till exempel tandvård,
sjuktransporter eller läkarintyg till avgiftstaket.

Anpassningsträningskurser ordnas för olika sjukoch åldersgrupper. I anpassningsträningen kan
delta till exempel en familj där det finns ett barn
med funktionshinder.
Avsikten med kurserna är att hjälpa
funktionshindrade personer och deras familjer
att anpassa sig till den förändring i livet som
funktionshindret medför. På kurserna får man till
exempel information om funktionshindret eller
sjukdomen.

När avgiftstaket har nåtts får klienten sina
öppenvårdstjänster avgiftsfritt. Klienten ska
själv följa upp när avgiftstaket nås. Spara
betalningskvittona i original.

Anpassningsträningskurser ordnas av
handikapporganisationerna, FPA samt övriga
rehabiliteringsservicegivare.
Kostnaderna för kurserna ersätts av antingen
FPA, hemkommunen eller försäkringsbolaget.
Man kan få ersättning från FPA för
resekostnader. Ibland kan också den som ordnar
rehabiliteringen ersätta resekostnaderna.
Mer information får man hos FPA och
handikapporganisationerna.

16

13.2 Hjälpmedel

14 STUDIER

En funktionshindrad person kan få de hjälpmedel
han eller hon behöver från hälso- och sjukvården
i sin hemkommun.

I Finland har alla, också svårt funktionshindrade
personer, rätt att studera.
Funktionshindrade studerande kan studera i en
vanlig skola eller läroanstalt tillsammans med de
övriga studerandena.
De kan också studera i specialskolor eller
specialläroanstalter.
I skolor och läroanstalter kan för
funktionshindrade studeranden ordnas stöd och
hjälp för att studierna ska lyckas.

Bashjälpmedel såsom rullstol eller vit käpp
ordnas i allmänhet av hälsovårdscentralen.
Alla hjälpmedel, såsom elrullstol, läs-tv
eller datateknisk utrustning, beviljas av
centralsjukhusen.
Hjälpmedlen är avgiftsfria för funktionshindrade
personer.
Också reparationer, förnyanden och
användningshandledning är avgiftsfria tjänster.

14.1 Studier i finska
Att studera finska hjälper integrationen i Finland.
Kurser i finska ordnas av olika läroanstalter och
organisationer.

Mer information får man hos sjuk- och
hälsovården i sin hemkommun. Också hos
handikapporganisationerna kan man fråga efter
mer information om hjälpmedel.

Ansökan om finskt medborgarskap förutsätter att
den sökande har tillfredsställande muntliga och
skriftliga kunskaper i finska eller svenska. Också
finländskt teckenspråk räcker.
Ytterligare uppgifter om studier i finska får man
till exempel hos arbets- och näringsbyråerna och
läroanstalterna.
14.2 Yrkesval
Yrkesvägledningspsykologerna hjälper vid
behov med att söka ett lämpligt yrke och
utbildningsområde.
Med dem kan man göra upp en utbildningsplan
där man beaktar också de svårigheter som
funktionshindret eller sjukdomen innebär för
studierna. Yrkesvägledningspsykologerna
arbetar vid arbets- och näringsbyråerna.
Tillsammans med yrkesvägledningspsykologen
kan du göra ett lämplighetstest. Testets resultat
berättar om du passar för något visst yrke.
Psykologerna ordnar också besök på olika
arbetsplatser och läroanstalter.
Ytterligare information får man på
arbets- och näringsbyråerna, FPA och
handikapporganisationerna.
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14.3 Specialyrkesläroanstalter

Bostadsbidrag. Den studerande kan få stöd för
sina boendekostnader för den tid han studerar.
Bostadsbidraget betalas till studerande som bor
på hyra.
Bostadsbidraget söks hos FPA.

Funktionshindrade, långtidssjuka och sådana
unga och vuxna som annars behöver speciellt
stöd kan studera vid specialyrkesläroanstalter.
Vid dessa läroanstalter ges undervisning och
rehabilitering också till svårt funktionshindrade.
Sådana läroanstalter finns på olika ställen i
Finland.

Studielån. Staten kan ge garanti till den
studerande för studielån som den studerande
betalar tillbaka efter studierna.
Den studerande kommer överens om räntan,
återbetalningen och övriga lånevillkor med
banken.
Statsgaranti för studielån söks hos FPA.

Mer information får man hos Utbildningsstyrelsen
och handikapporganisationerna.
14.4 Assistenter

Vuxenutbildningsstöd. En vuxen studerande
kan få vuxenutbildningsstöd om han eller hon
har varit i arbetslivet minst 8 år och vill studera.
Studierna kan vara inom samma eller olika
bransch som den vuxna studeranden verkat
tidigare.
Vuxenutbildningsstöd söks hos
Utbildningsfonden.

En svårt funktionshindrad studerande har rätt
att få en personlig assistent som hjälper till till
exempel med att röra sig, vid måltider eller vid
uppgörande av anteckningar.
Ansökan om assistent lämnas till socialbyrån i
hemkommunen.
Mer information får man hos socialbyrån.

En vuxen studerande kan finansiera sin
utbildning också med statsgaranterat studielån.
Studielånets statsgaranti söks hos FPA.

14.5 Skolresestöd

FPA:s stöd till studerande med
funktionshinder.
FPA stöder funktionshindrade eller sjuka
personers yrkesinriktade rehabilitering.
Stödet kan bestå av ordnande av en
undersökning eller en arbetsprövning för att reda
ut valet av område.
FPA ersätter kostnaderna för
rehabiliteringsklientens utbildning och betalar
rehabiliteringspenning till den studerande.

FPA kan betala skolresestöd till en
funktionshindrad studerande.
Ett villkor är dock att den studerande inte får
skjuts via handikappservicen för skolresorna.
Mer information om skolresestödet hos
FPA och läroanstalterna.
14.6 Ekonomiskt stöd för studier

Stödet söks hos FPA.
FPA följer också med hur studierna framskrider,
vilket innebär att den studerande måste skicka
intyg över sina studieframgångar till FPA.

I Finland stöds studerandet ekonomiskt på
många sätt. Studierna kan finansieras till
exempel med studiestöd.
Information om olika möjligheter att finansiera
studierna får man hos
FPA och läroanstalterna.

Försäkrings- eller pensionsstöd till
studerande.
En försäkring eller pension kan ersätta
studiekostnader.
Om man till exempel på grund av en trafikolycka
eller yrkessjukdom blir tvungen att studera för ett
nytt yrke, kan försäkringen ersätta de kostnader
det föranleder.
Ytterligare uppgifter ger den egna
arbetspensionsanstalten och
Försäkringsbranschens Rehabilitering r.f.

Studiestöd. Till studiestödet hör studiepenning,
bostadsbidrag och statsgaranti för studielån. Den
studerande kan få studiestöd om han eller hon
studerar på heltid minst två månader. Om den
studerande får andra stöd såsom till exempel
pension eller rehabiliteringspenning kan han inte
få studiestöd. Studiestödet söks hos FPA.
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15 ARBETE

Stipendier. Studierna kan också finansieras
genom att man ansöker om stipendier.
Mer information får man hos olika
handikapporganisationer.

Alla har rätt till arbete och utkomst. I Finland
är många funktionshindrade personer med
i arbetslivet. Arbetsgivarna kan få stöd och
ersättningar om det behövs specialarrangemang
på arbetsplatsen om man anställer en
funktionshindrad person.
15.1 Arbets- och näringsbyråns service
Arbets- och näringsbyråerna, dvs. TE-byråerna
hjälper till när man söker arbete. TE-byråns
rådgivare och yrkesvägledningspsykologer
hjälper de arbetssökande att hitta lämpliga
arbetsplatser eller utbildning.
På byråerna arbetar också rådgivare som
har satt sig in i hur man söker arbete för
funktionshindrade eller sjuka. Du kan
förhandla med dem om du till exempel behöver
specialarrangemang, hjälpmedel eller annan
assistans för att kunna arbeta.
TE-byråerna ordnar också undervisning i finska
för invandrare.
TE-byråerna ordnar också arbetskraftspolitisk
utbildning. Det är utbildning för människor som
är arbetslösa eller kan bli arbetslösa. Till denna
utbildning kan också funktionshindrade och sjuka
människor söka sig.
TE-byråns service är avgiftsfri. Också
handikapporganisationerna har service som
stöder sysselsättningen.
15.2 Rehabiliterande arbetsverksamhet
Kommunerna ordnar arbetsverksamhet för
invånare som länge varit arbetslösa. Kommunens
socialväsen och
TE-byrå beslutar tillsammans med invånaren
hurdan arbetsverksamhet eller utbildning som
invånaren behöver.
Arbetsverksamhet ordnas speciellt för
personer som är under 25 år. Den räcker
från några månader till ett år. Den som deltar
i arbetsverksamheten får inte någon egentlig
lön för arbetet men kan få ett litet tillägg till
sitt utkomstskydd. Kommunen ersätter också
arbetsresekostnaderna.
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16 FAMILJ

Ytterligare information ger TE-byråerna och
kommunens socialbyrå.

Var och en har rätt att bilda familj.
I Finland stöder samhället familjerna på många
sätt.
Familjerna kan få olika slag av ekonomiskt stöd
samt handledning och rådgivning.

15.3 Stött arbete
Funktionshindrade personer eller personer
med nedsatt funktionsförmåga kan få arbete
också genom stött arbete. Stött arbete är vanligt
arbete till exempel i en butik eller ett kontor. Till
arbetstagaren betalas lön för arbetet.

16.1 Barnavård
Föräldrarna kan sköta sina barn hemma eller
söka kommunal dagvårdsplats för dem.

En arbetstränare hjälper till med att hitta en
arbetsplats och med att klara av arbetet.
Tränaren kan i början vara med på arbetsplatsen
och se till att arbetstagaren får tillräckligt med
hjälp och stöd för att lära sig arbetet.

Hemvårdsstöd. För vård av barn hemma
betalas hemvårdsstöd till familjen om barnet är
under 3 år.
På stödet inverkar till exempel barnets ålder och
antalet syskon.
Man kan inte få hemvårdsstöd om barnet har en
kommunal dagvårdsplats.

Ytterligare information om stött arbete
ger kommunernas handikappservice,
arbetscentralerna och olika
handikapporganisationer.

Kommunal dagvård.
Barn under skolåldern har rätt till kommunal
dagvård.
Dagvårdsplatsen kan vara i ett daghem eller hos
en familjedagvårdare.
Dagvårdsplats söks hos ett kommunalt daghem
eller hos socialbyrån.
På dagvårdsavgiften inverkar familjens
inkomster.

15.4 Att lämna pension vilande
FPA:s fulla invalidpension kan lämnas vilande.
Det betyder att pensionstagaren övergår till
arbetslivet för en viss tid och inte lyfter pension
under den tiden. Man kan pröva på arbetet
i minst tre månader och högst två år. Under
denna tid förlorar man inte sin rätt till pensionen.
Utöver lönen kan man under två år få det högsta
handikappstödet.

16.2 Hemtjänst

Om det av någon orsak blir omöjligt att arbeta
kan man sluta att arbeta och gå tillbaka till att bli
pensionstagare.

Åldringar, funktionshindrade och långtidssjuka
kan få kommunal hemtjänst.
Dess uppgift är till exempel att hjälpa personen
att tvätta sig.

Mer information får man hos FPA.

Hemtjänst söks hos hemkommunens socialbyrå.
16.3 Stöd för närståendevård
Stöd för närståendevård kan en person få som
hemma sköter om en funktionshindrad eller sjuk
närstående.
Avsikten med stödet är att den funktionshindrade
eller sjuka närstående personen inte ska hamna i
anstaltsvård utan kan stanna kvar i sitt hem.
Stödets belopp beror på hur krävande vården är.
Om den närstående behöver vård dygnet runt är
stödet större.
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17 FRITID

Beloppet av stödet för närståendevård varierar
också mellan de olika kommunerna.

Man kan få stöd för fritidsaktiviteter och hobbyer
om funktionshindret eller sjukdomen försvårar
utnyttjandet av normal service eller utrustning.

Stöd för närståendevård söks hos
hemkommunens socialbyrå.

Idrott och motion. Kommunerna ordnar olika
motionsmöjligheter för funktionshindrade
och sjuka människor. Personer som hör till
specialgrupper kan till exempel få billigare
simhallskort som ger tillträde till kommunens
simhallar.

16.4 Råd och stöd
Rådgivningsbyråer. På barnrådgivningen får
man hjälp och råd i ärenden som gäller barnets
tillväxt.
På rådgivningen följer man upp hur barnet
växer och utvecklas, vaccinerar barn och stöder
föräldrarna så att de ska orka.

Du får mer information om olika
möjligheter att idka fritidsverksamhet hos
idrottsväsendet i din hemkommun, idrotts- och
handikapporganisationer.

Familjerådgivningen kan man kontakta till
exempel på grund av skilsmässa, barnets
skolsvårigheter eller andra besvärliga
familjesituationer.
På familjerådgivningen kan man diskutera
också barnets bekymmer och rädslor samt
uppfostringsfrågor.

Hobbyutrustning. En funktionshindrad eller
sjuk person kan få ersättning för special- eller
tilläggsutrustning som han eller hon behöver för
sin hobby eller fritidsverksamhet.
Man kan ansöka om hobbyutrustning hos
hemkommunens socialbyrå.

Mer information får man hos rådgivningsbyrån i
hemkommunen.

Kulturtjänster. Med kultur avses till exempel
teater, musiktillställningar, konstutställningar och
filmer.

Par- och familjeterapi. För svårigheter i
parförhållandet kan man söka hjälp hos
par- och familjeterapi. I terapin söker man
tillsammans lösningar på svårigheterna, till
exempel på familjevåld, mentala problem eller
rusmedelsproblem.
I terapin kan man också få stöd om en
närstående människa insjuknar eller dör.

Pensionärer kan få rabatt på biljettpriser. Om
en person behöver ledsagare får ledsagaren
komma gratis till exempel till en del museer och
konserter. På biografer och teatrar finns särskilda
rullstolsplatser.
Det lönar sig för en rörelsehindrad person att på
förhand försäkra sig om att man ryms in också
med rullstol.

Par- och familjeterapin är avgiftsfri.
Mer information får man hos socialarbetaren i
hemkommunen.

Semestrar. Många handikapp- och
pensionärsorganisationer erbjuder sina
medlemmar olika semesterresor eller
rehabiliteringar.
I allmänhet måste den funktionshindrade
personen själv betala en del av resan eller
rehabiliteringen.
Mer information får man hos organisationerna.

Sexualrådgivning. På sexualrådgivningen
får man information och stöd när det gäller
ärenden som har med sexualiteten att göra. På
rådgivningen kan man till exempel diskutera
inverkan av funktionshindret eller sjukdomen på
sexualiteten, problem i sexlivet eller svårigheter i
känslolivet och människorelationer.
Sexualrådgivning står till buds
på hälsovårdscentralerna och
rehabiliteringscentralerna.
Också per telefon får man råd till exempel hos
stiftelsen Sexpo eller förbundet Väestöliitto.
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18 KONTAKTUPPGIFTER

INKERIKESKUS RY
Tavastvägen 103 A
00550 HELSINGFORS
tfn 09 7534 464
www.inkerikeskus.fi

I nedanstående lista finns uppräknat
kontaktuppgifterna till olika organisationer,
föreningar och andra instanser.
Kontaktuppgifterna till lokalföreningarna får man
från centralorganisationerna.

INVALIDFÖRBUNDET RF
Mannerheimvägen 107
00280 HELSINGFORS
tfn 09 613 191
www.invalidiliitto.fi

HJÄRNFÖRBUNDET RF
Suvilinnavägen 2
20900 ÅBO
tfn 02 2138 200
www.aivoliitto.fi

FÖRBUNDET UTVECKLINGSSTÖRNING RF
Spannmålsvägen 4 A
00700 HELSINGFORS
tfn 09 348 090
www.kehitysvammaliitto.fi

HJÄRNSKADEFÖRBUNDET RF
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 HELSINGFORS
tfn 09 8366 580
www.aivovammaliitto.fi

DE UTVECKLINGSSTÖRDAS
STÖDFÖRBUND RF
Pinninkatu 51
33100 Tammerfors
tfn 03 2403 111
www.kvtl.fi

AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET RF
Krämarvägen 16 B
00440 HELSINGFORS
tfn 09 7742 770
www.autismiliitto.fi

KEHITYSVAMMATUKI 57 RY
Bulevarden 34 a A 4
00120 HELSINGFORS
tfn 0400 345 369
www.kvtuki57.fi

EPILEPSIFÖRBUNDET
Malms handelsväg 26
00700 HELSINGFORS
tfn 09 - 350 8230
www.epilepsia.fi

HÖRSELFÖRBUNDET RF
Ilkkavägen 4
00400 HELSINGFORS
tfn 09 5803 830
www.kuuloliitto.fi

FINNISH MULTICULTURAL SPORTS
FEDERATION, FIMU RY
SUOMEN MONIKULTTUURINEN
LIIKUNTALIITTO RY
Kvarnögsgränden 2, 3 våningen
000920 HELSINGFORS
tfn 050 5511 197
www.fimu.org

FINLANDS DÖVAS FÖRBUND RF
Ilkkavägen 4
00400 HELSINGFORS
texttfn 09 580 31/växel
www.kl-deaf.fi

FÖRBUNDET FÖR MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER
Döbelnsgatan 2, 8 våningen
00260 HELSINGFORS
tfn 09 4155 2500
www.ihmisoikeusliitto.fi

KYNNYS RY
Broholmsgatan 4, 5 våningen
00530 HELSINGFORS
tfn 09 6850 110
www.kynnys.fi

INFOBANKEN
Helsingfors kulturcentrum
PB 4795
00099 Helsingfors stad
www.infopankki.fi

MUSKELSJUKDOMSFÖRBUNDET RF
Västerlånggatan 35
20100 ÅBO
tfn 02 273 9700
www.lihastautiliitto.fi
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CENTRALFÖRBUNDET FÖR MENTAL HÄLSA
Bangatan 9
00120 HELSINGFORS
tfn 09 5677 730
www.mtkl.fi

FINLANDS MS-FÖRBUND RF
Centralbyrån
Vaihemäentie 10
21250 Masku
tfn 02 4392 111
www.ms-liitto.fi

MONIHELI/MONIMOS
Verkstadsgatan 2, 2 våningen
00580 HELSINGFORS
www.moniheli.fi

FINLANDS FLYKTINGHJÄLP
Ekogatan 3
00530 HELSINGFORS
tfn 09 6962 640
www.pakolaisapu.fi

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET RF
Lotsgatan 4 E
00160 HELSINGFORS
tfn 09 6226 200
www.muistiliitto.fi

FINLANDS POLIOFÖRBUND RF
Gumtäktsvägen 1A, 6 våningen
00520 HELSINGFORS
tfn 09 686 0990
www.polioliitto.com

SYNSKADADES CENTRALFÖRBUND RF
Besöksadress: Maruddsvägen 74 (Östra
Centrum),
00930 HELSINGFORS
tfn 09 396 041
www.nkl.fi

FINLANDS RÖDA KORS, FRK
Centralbyrån
Fabriksgatan 1 a
00140 HELSINGFORS
tfn 020 7012 000
www.redcross.fi

FLYKTINGRÅDGIVNINGEN RF
Kajsaniemigatan 4 A, 6 våningen
00100 HELSINGFORS
tfn 075 7575 100
www.pakolaisneuvonta.fi

REUMAFÖRBUNDET I FINLAND RF
Stora Robertsgatan 20–22 A
00120 HELSINGFORS
tfn 09 476 155
www.reumaliitto.fi

LL-CENTER
Spannmålsvägen 4 A
00700 HELSINGFORS
tfn 09 3480 9240
www.ll-center.fi

SUOMEN VAMMAISTEN LASTEN TUKI RY
(Stödförening för funktionshindrade barn i
Finland)
Södra Hesperiagatan 28 C
00100 HELSINGFORS
tfn 09 446 663

FINLANDS CP-FÖRBUND RF
Malms handelsväg 26
00700 HELSINGFORS
tfn 09 5407 540
www.cp-liitto.fi

VAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN
TUKISÄÄTIÖ (Stödstiftelse för funktionshindrade
barn och unga)
Mikaelsgatan 8 A, 9 våningen
00100 HELSINGFORS
tfn 09 6829 530
www.vamlas.fi

FINLANDS HANDIKAPPIDROTT OCH -MOTION
VAU Rf
Radiogatan 20, 5 våningen
00240 HELSINGFORS
Tfn 09 4257 9824
www.vammaisurheilu.fi

CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE
GAMLAS VÄL RY
Malms handelsväg 26
00700 HELSINGFORS
tfn 09 350 8600
www.vanhustyonkeskusliitto.fi

FINLANDS DÖVBLINDA RF
Besöksadress:
Maruddsvägen 74, Östra Centrum
00930 HELSINGFORS
tfn 040 7780 299
www.kuurosokeat.fi
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19 KÄLLOR

VÄESTÖLIITTO
Kalevagatan 16
00100 HELSINGFORS
tfn 09 228 050
www.vaestoliitto.fi

Specialyrkesundervisning
www.ammatillinenerityisopetus.fi
Finlex, statens författningsdata
www.finlex.fi

MINORITETSOMBUDSMANNENS BYRÅ
Besöksadress: Mikaelsgatan 25, HELSINGFORS
Kundservicenummer: 071 878 8666
www.vahemmistovaltuutettu.fi

Infobanken
www.infopankki.fi
Invalidförbundets webbplats
www.invalidiliitto.fi
Folkpensionsanstaltens webbplats
www.kela.fi
Trafiksäkerhetsverkets sidor
www.ake.fi
Matkahuoltos webbplats
www.matkahuolto.fi
Synskadades centralförbunds webbplats
www.nkl.fi
Ledarhundskolans sidor
www.opaskoirakoulu.fi
Social- och hälsovårdsministeriets webbplats
www.stm.fi
Arbets- och näringsministeriets webbplats
www.mol.fi
Valviras webbplats
www.valvira.fi
Verneri-nättjänst
www.verneri.net
VR:s webbplats
www.vr.fi
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