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Så använder du 
Färdcentralens 
tjänster
Du kan använda Färdcentralens tjänster om din 
hemkommun beviljat dig färdtjänst. Din hemkommun har 
bestämt i vilket område du får resa, hur stor egenandel 
du ska betala och hur många resor du har att använda. 
Med en resa menas en enkelresa med olika start- och 
slutpunkter.

Vid behov kan du låna 1–4 resor från följande månad 
eller spara 1–4 resor från föregående månad. Kontakta 
Färdcentralens kundservice om du vill veta mera.

Antalet resor uppdateras automatiskt efter resan. 
Du kan kontrollera antalet återstående resor med hjälp av 
Färdcentralens app eller genom att kontakta kundservicen. 

OBS! För hälsorelaterade skjutsar ansvarar FPA: 
Du kan inte använda Färdcentralens skjuts för 
hälsovårdsrelaterade besök, såsom resor till hälsostationer, 
sjukhus eller rehabilitering. 
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Beställ skjuts
• genom att ringa  09 231 216 60

• med Färdcentralens app

• på webben på kulkukeskus-tilaus.attracs.com

• per e-post tilaus@lu-kulkukeskus.fi

• med textmeddelande till tfn 045 7397 5631  
”Enkelresa Klara Klient Hemgatan 1 A 2 Esbo, 
Målvägen 2 A 3, Helsingfors. Start 12.30. Datum 
5.5.2019. Arbete. Övriga 2. Hund.”

När du beställer skjuts, berätta:

• ditt namn eller klientnummer

• adress där du ska hämtas och dit du vill åka (och vid 
behov information om när du behöver skjuts tillbaka)

• klockslag då du vill bli hämtad eller när du vill vara 
framme 

• vilket slags resa det gäller, t.ex. arbetsresa eller 
fritidsresa

• adressen för ett eventuellt uppehåll under resan

• antal personer som reser med dig

• hjälpmedel, djur och bagage som du har med dig

• om du vill samåka, det vill säga att din skjuts 
kombineras med andra passagerares skjutsar.

https://kulkukeskus-tilaus.attracs.com
mailto:tilaus%40lu-kulkukeskus.fi?subject=
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Olika sätt att 
beställa skjuts
Om du vill resa genast: skjutsen anländer inom 60 minuter 
från din beställning. Tidpunkten anges i orderbekräftelsen. 

Beställ i förväg: När du vill försäkra dig om att du hämtas 
eller kommer fram en viss tidpunkt, beställ din skjuts i 
förväg.  

Ta en taxi vid en taxistolpe: Bilen 
ska ha en skylt med Färdcentralens 
märke.  
Berätta för chauffören vart du är på 
väg och allt annat som är relevant 
med tanke på skjutsen. Chauffören 
kontakta Färdcentralen. Du får en 
orderbekräftelse över resan. 

Färdcentralen ersätter inte i efterskott resor som gjorts 
med bilar som tillhör en annan tjänsteleverantörer. 
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Orderbekräftelse
Du får en orderbekräftelse på den skjuts du beställt. 
I den ser du bland annat vilket klockslag skjutsen anländer, 
chaufförens namn och bokningsnumret. 

Om du använder Färdcentralens app kan du dessutom 
se på en karta i din apparat hur skjutsen närmar sig. 
Om skjutsen är försenad, till exempel på grund av 
trafikstockning, meddelas det i appen eller på det sätt 
du valt. 

Om du endast använder Färdcentralens tjänster genom 
att ringa oss:  

• under samtalet får du en uppskattning om vilken tid 
skjutsen anländer

• om tidpunkten ändras med 15 minuter eller mer ringer 
någon från Färdcentralen dig.
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Ändra eller avboka 
en beställning
• Avboka eller ändra din beställning senast 60 minuter 

före den överenskomna tiden då skjutsen skulle 
hämta dig. 

• Om du avbokar din resa senare förlorar du en av 
dina resor. 

• Om din skjuts anländer mer än 30 minuter efter den 
överenskomna tiden kan du vid behov avboka skjutsen 
utan att förlora en resa. 

• Om din skjuts inte anländer, kontakta Färdcentralen.
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Res och betala 
en skjuts
Visa chauffören ett bildförsett identitetskort, 
funktionshinderkort, pass eller något annat bevis som 
innehåller bild, namn och födelseår. På detta sätt kan 
chauffören kontrollera att du är rätt person och har rätt till 
skjutsen.

Då ni kommer fram ska du betala din andel av resan. Du 
kan betala antingen med kort eller kontanter, gärna med 
jämna pengar. Om du vill får du ett kvitto över betalningen 
av chauffören. 

Om du får en räkning på din egenandel eller om du blivit 
befriad från avgiften behöver du inte betala egenandelen 
då ni kommit fram. Färdcentralen meddelar detta till 
chauffören. 

 

Du kan vid behov ansöka om att bli befriad från avgiften 
av din hemkommun. Om du beviljats befrielse behöver 
du inte alls betala en egenandel. Detta antecknas i din 
klientprofil.
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Bedöm resan 
och ge respons
Efter resan blir du ombedd att bedöma resan du gjort 
med hjälp av appen eller ett textmeddelande. Det är 
frivilligt att svara. 

Din bedömning påverkar hur chaufförerna får 
beställningar – Färdcentralen belönar goda chaufförer 
genom att ge dem mera beställningar. 

Du kan ge annan kundrespons på följande sätt:

• genom att ringa tfn 09 231 216 60

• med Färdcentralens app

• på webben på www.lu-palvelut.fi/sv-FI/
Fardcentralen

• i ett textmeddelande till numret 045 7397 5631

• per e-post till palaute@lu-kulkukeskus.fi

Vi utvecklar våra tjänster på basis av den respons våra 
kunder ger oss. Du kan följa Färdcentralens servicenivå 
på adressen www.lu-palvelut.fi/sv-FI/Fardcentralen. 

http://www.lu-palvelut.fi/sv-FI/Fardcentralen
http://www.lu-palvelut.fi/sv-FI/Fardcentralen
mailto:palaute%40lu-kulkukeskus.fi?subject=
http://www.lu-palvelut.fi/sv-FI/Fardcentralen
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Chaufförens 
uppgifter och andra 
passagerare 
Chauffören har som uppgift att hjälpa dig med sådant 
som gäller skjutsen eller som direkt hänför sig till skjutsen. 
Till exempel kan chauffören hjälpa dig att komma in i 
bilen och med att fästa säkerhetsbältet. Vid behov kan 
chauffören hämta dig ända inifrån och följa dig ända in i 
byggnaden dit du är på väg. 

En följeslagare eller assistent reser med dig utan extra 
avgift. Chauffören hjälper dig inte med ärenden under 
eventuella uppehåll, utan du ska ha en egen följeslagare 
eller assistent som sköter den saken. 

Du kan också resa med närstående. Medresenärer betalar 
egenandelens belopp. Förutom chauffören kan antalet 
personer i bilen vara högst fyra, du medräknat. 

När du har någon med dig, berätta om det när du 
beställer skjuts. 
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Frivillig kombination 
av resor
Genom att tillåta att din skjuts kombineras med någon 
annans skjuts hjälper du Färdcentralen att minska 
klimatavtrycket för tjänsten. Färdcentralen planerar den 
frivilliga samåkningen så att rutten blir förnuftig och så att 
varken tiden eller längden blir orimlig.  

Berätta att andra får resa i samma bil som du när du 
beställer skjuts. Då gör vi en anteckning om detta i din 
klientprofil. 

Det är också möjligt för dig att välja samåkning då 
och då, trots att du vanligtvis inte vill göra det.

När du samåker betalar du ingen egenandel. 



– 12 –

Uppehåll under  
resan
Om du vill göra ett uppehåll längs med rutten, ange 
adressen när du beställer skjuts: Uppehållet måste ligga 
längs med rutten; din resa får bli högst 2 kilometer längre 
än den skulle vara utan ett uppehåll. 

Du får stanna bara en gång under resan, för högst 
omkring 10 minuter. Om uppehållet är längre än 10 minuter 
går det åt två av dina resor, som du måste betala för.

Om du beviljats färdtjänst för arbetsresor, kom ihåg att du 
endast får resa till och från arbetsplatsen. Om du behöver 
resa under arbetstiden för att sköta dina arbetsuppgifter 
eller resa mellan olika arbetsställen, ska din arbetsgivare 
ordna och stå för kostnaderna för de resorna. 
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Klientprofil och 
dataskydd
Vi har skapat dig en klientprofil hos Färdcentralen. Den 
innehåller dina personuppgifter och uppgifter som gäller 
dina skjutsbehov. 

Din kundprofil uppger: 

• vilket språk du valt: finska, svenska eller engelska

• vilket slags transportmedel du behöver: personbil, 
farmarbil, invalidtaxi, behov av trappassistans eller 
trappklättrare. 

• vilket slags assistans du behöver: till exempel att 
chauffören följer dig ända in, hjälp med säkerhetsbältet

• på vilket sätt du vill ha din orderbekräftelse

• det transportföretag du valt, om du har beviljats rätt till 
namngiven chaufför.

Färdcentralen behandlar endast sådana personuppgifter 
som är nödvändiga för tjänsten och informationen i 
klientprofilen används endast för att ordna färdtjänst. 
Mer information: www.lu-palvelut.fi/sv-FI/Fardcentralen

http://www.lu-palvelut.fi/sv-FI/Fardcentralen


– 14 –

Färdcen-
tralen –  
säkert och 
smidigt 
ända fram
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