
Pensionstagarens
minneslista

SOCIALSKYDD- 
OCH HÄLSOVÅRD-
SERVICE

Medborgarrådgivning 
må–fre kl. 8–21, lö kl 9–15 

tel. 0295 000
serviceradgivare@medborgarradgivning.fi 

Tal- och hörselskadade: textmeddelande 13145
(i början av frågan bokstäver Kn)
www.medborgarradgivning.fi

GARANTI-STIFTELSEN
Skuldlinjen – kostnadsfri telefonrådgivning 

må–fre kl. 10–14  
tel. 0800 9 8009

Rådgivning angående skulder, obetalda räkningar
För personer med ekonomiska svårigheter och för deras närstående

www.takuu-saatio.fi/sv

Socialskyddsguide
www.sosiaaliturvaopas.fi (finsk)

Patientguide
www.potilaanopas.fi/sv

Tarja Pajunen
tel. 040 574 7515 
(09) 612 684 25

tarja.pajunen@elakkeensaajat.fi

www.elakkeensaajat.fi



F O L K P E N S I O N S A N S TA LT E N  •  angivna eurobelopp är på 2016 nivå

FPA, lokalbyråer eller via netservice www.fpa.fi
 �  Pensionstagarens bostadsstöd
 �  Pensionstagarens vårdbidrag

 grundbelopp ➤  62,25 €/mån
 höjt belopp ➤ 154,96 €/mån
 högsta beloppet ➤ 327,67 €/mån

 � Läkemedelsersättningar
 initial självrisk ➤ 50 €/år
 grundersättning 40 % från läkemedelpriset
 lägre specialersättning 65 % från läkemedelspriset – B-läkarintyg
 högre specialersättning 100 % från läkemedelpriset – B-läkarintyg – självrisk 4,5 €/läkemedel
 takbelopp för läkemedelskostnader ➤ 610,37 €/år => självrisk 2,5 € /läkemedelsförpackning

 � Reseersättningar för sjukdoms- och rehabiliteringsresor
 självrisk ➤ 25 €/riktning
 resa, som inte är beställd från bokningscentralen 50 €/riktning
 resetak ➤ 300 €/år

 � Läkar- och tandläkarersättningar www.fpa.fi/web/sv/sjukvård 
 � Rehabilitering – B-läkarintyg och ansökningsblankett för rehabilitering
 � Allmän familjepension
 � Folkpension 634,30 €/mån, sambo/gift 562,62 €/mån
 � Garantipension ➤ 766,85 €/mån 
 � Fronttillägg 49,56 €/mån, extra fronttillägg 239,32 €/mån, sambo/gift 207,07 €/mån

 
FPA:s servicenummer vardagar kl. 8–18
Stöd för boende .............................................. 020 692 201
Pensioner .......................................................... 020 692 202
FPA-kort och EU-sjukvårdskort.................... 020 692 203
Rehabilitering .................................................. 020 692 205
Flytta från eller till landet ............................. 020 634 0200
Anhörig avlidit ................................................. 020 692 208
Insjuknande ..................................................... 020 692 204

FPA:s elektroniska kundservice www.fpa.fi/tidbeställning 
 � Beställning av personlig telefon- eller besökstid

Kontaktpunkt för gränsöverskridande hälsovård www.fpa.fi/kontaktpunkt
Gränsöverskridande hälsovård ➤ hälsovård utanför hemlandet
Vardagar 9–16, tel 020 634 0400 (utomlands +358 20 634 0400)

 � Uppgifter om när man söker vård utomlands eller utomlandsifrån till Finland

www.vardenhetsval.fi 
är en webservice, som kontaktpunkten upprätthåller och 
som informerar om valfrihetsmöjligheter inom nationell 
eller gränsöverskridande hälsovård.

 � Val av vårdplats
 � Hälsovård utomlands
 � Hälsovård utomlandsifrån i Finland
 � Patientens rättigheter
 � Ersättningar
 � Läkemedel

KO M M U N E R  •  angivna eurobelopp är på 2016 nivå

Den kommunala hälsovården
 � Vårdgarantin, vårdkedjan mellan bas- och specialsjukvård
 � Rehabileringstjänster inom sjukvård
 � Hjälpmedel
 � Hemsjukvård
 � Betalningstak för hälsovård ➤ 691 €/kalenderår
 � Patientombudsman

Kommunens socialservice
 � Hemservice, hemvård
 � Närståendestöd  ➤ C-läkarintyg

 minimibelopp 387,49–774,98 €/mån
 ledighet för närståendevårdare 11,50 €/dygn

 � Inkomststöd, grunddel för ensamboende 485,50 €/mån 
 � Omvårdnadsgaranti
 � Social kreditgivning,(kommunvis)
 � Ekonomisk- och lånerådgivning
 � Socialombudsman

Kommunens socialservice för svårt handikappade
 � Färdservice med följeslagare ➤ läkarintyg
 � Serviceboende
 � Omändringar i bostaden
 � Redskap och anordningar i bostaden
 � Personlig assistent

Kommunens socialservice 
 � Redskap, hjälpmedel och maskiner för att klara vardagens sysslor
 � Extra kostnader för kläder
 � Extra specialutgifter

Ö V R I G A  M Y N D I G H E T E R  •  angivna eurobelopp är på 2016 nivå

Trafi (Trafiksäkerhetsverket) www.trafi.fi/sv 
Fordonsskatterådgivning alla dagar 8–18, tel. 029 534 5125, beskattning@trafi.fi

 � Parkeringstillstånd för handikappade ➤ läkarintyg
 � Befriande av grundskatt för fordon  

Kundservice: www.ajovarma.fi/sv kl. 8–15.45, tel. 075 323 9999, forfragningar@ajovarma.fi

Tullen www.tulli.fi/sv 
Fordonsskatterådgivning må–fre kl. 8–16, tel. 0295 5203

 � Återbetalning av fordonsskatt (51§), Tullen, bilbeskattning Hangö, 10900 Hangö
 � Skattelättnad gällande fordonsskatt (50§), Tullen bilbeskattning, PB 152, 00101 Helsingfors 

(spec. vägande orsaker)

Skatteverket www.skatt.fi 
Servicenummer må–fre 9–16.15 tel. 029 497 002

 � Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga
 � Avdrag för invaliditet ➤ läkarintyg, förutsätter minst 30 % invaliditetsgrad (grad 6)
 � Hushållsavdrag ➤ självrisk 100 €, maximibelopp 2 400 €/person


