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ANVISNINGAR FÖR FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALHÄLSOVÅRDSLAGEN 1.1.2022 
 

 

 Anvisningarna nedan gäller krigsinvalider, frontveteraner och soldatinva-
lider. 
 

 Färdtjänstkortet är ett betalningsmedel som endast duger när den som 
får färdtjänst själv är i fordonet.  

 

 Färdtjänstkortet enligt socialvårdslagen är personligt. Om flera personer 
deltar i samma transport ska taxin för varje passagerare uppbära deras 
andel av resekostnaderna. Av assisterande personer uppbärs dock 
ingen avgift. 

 

 Färdtjänstkortet kan inte användas för resor som ersätts med stöd av 
sjukförsäkringslagen (FPA), bl.a. läkar-, rehabiliterings- och laboratorie-
besök. Resor i anslutning till hälsovården beställs från Taksi 
Helsinki på telefonnummer 0800 414  603 (på svenska 0800 414604) 
eller från Meneva 0800 02180 (på svenska 0800 02182) 

 

 Färdtjänstkortet innehåller enligt beslutet ett årssaldo på 2 400 euro per 
år. Årssaldot på ett giltigt färdtjänstkort laddas automatiskt från och med 
datumet då kortet beviljades.  

 

 Värdet på en enskild resa eller antalet resor är inte fastställt. Färdtjänst-
kortet kan användas under året inom ramen för årssaldot i euro. 

 

 Magnetbandet på kortet innehåller information om det oanvända årssal-
dot. Kortet ska förvaras omsorgsfullt. Om kortet förekommer ska detta 
omedelbart meddelas under tjänstetid tfn 040 158 2795 

 

 Resan ska börja eller sluta inom Åbo stads område. 

 

 När kunden beställer en taxi ska hen meddela att hen betalar med Åbo 
stads färdtjänstkort. Beställningsanvisningar finns på andra sidan.  

 

 Samtalsavgiften är en lokalsamtalsavgift (fast telefon) eller motsva-
rande operatörsersättning (mobiltelefon). För att säkerställa tjänstens 
kvalitet sparas samtal som gäller beställningar. 

 

 Förändringar i kundens förhållanden, t.ex. långvarig institutionsvård 
eller flytt från orten, ska omedelbart anmälas till handikappserviceby-
råns kansli tfn 040 158 2795 eller per e-post vammaispalvelut@turku.fi. 
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Vid användningen av färdtjänstkortet ska du följa de givna anvisningarna. 
Priset för en resa som görs i strid med anvisningarna tas ut av kortinnehava-
ren. 
 

Du kan beställa en vanlig taxi från Lounais-Suomen Taxidata taxicentral: 
 

• per telefon*: 02 260 2510 (med mobiltelefon) eller 

       260 2510 (med fast telefon)  

              

• per e-post: tilaukset@taxidata.fi 

• med textmeddelande: 040 533 6483 

• med applikationen:  Book a taxi 
 
På ovan nämnda sätt kan man endast beställa resor som körs med färdtjänst-
kort enligt socialvårdslagen. 
 
Ange följande uppgifter vid beställning: 

o resan betalas med Åbo stads färdtjänstkort 
o kundens namn 
o telefonnummer där du kan nås (behövs inte i textmeddelande) 
o datum och klockslag för den resa som beställs 
o fullständig adress där taxin hämtar dig 
o adress dit taxin kör dig 
o hjälpmedel som du använder (t.ex. rollator) 
o eventuella egenskaper för bilen (t.ex. hög) 

 

 
Taxi kan beställas på förhand och flera olika resor kan beställas samtidigt. Taxicen-
tralen bekräftar mottagandet av beställningar som gjorts per e-post och textmed-
delande.  
 

 
* Samtalsavgiften är en lokalsamtalsavgift (fast telefon) eller motsvarande operatörser-

sättning (mobiltelefon). För att säkerställa tjänstens kvalitet sparas samtal som 
gäller beställningar. 
 

 


