
EU:n Vammaiskortti
-osallistumisen apuväline



https://youtu.be/fElbOF52-pQ

https://youtu.be/fElbOF52-pQ


Mikä on EU:n Vammaiskortti?

• Yhtenäinen kortti – kaikissa maissa saman näköinen

• Avun tai tuen tarve on helppo osoittaa

• EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja 
osallistumisen apuväline.

• Vammaiskortti mahdollistaa palveluiden kehittämisen. Vammaiset 
ihmiset voidaan kortin avulla huomioida palveluissa paremmin.



Mikä on EU:n Vammaiskortti?

• Suomessa kortin voi halutessaan saada n. 300 000 ihmistä.

• Osa korttiin oikeutetuista voi saada korttiinsa avustajan 
tarvetta kuvaavan A-merkinnän.

• Kortti ei ole etukortti tai alennuskortti. 

• EU:n Vammaiskortilla ei saa sosiaalietuuksia. 

• Kortti maksaa kymmenen (10) euroa.

• EU:n Vammaiskortti on vuonna 2018 käytössä Suomen 
lisäksi Belgiassa, Italiassa, Kyproksella, Maltalla,
Virossa, Sloveniassa ja Romaniassa.



Mikä on EU:n Vammaiskortti?

• Korttia on kehitetty yhteistyössä vammaisten 
ihmisten ja vammaisjärjestöjen kanssa.

• Kela on järjestöjen yhteistyökumppani. Kelan 
tehtävänä on vastaanottaa tilauslupalomakkeet ja 
tarkistaa, onko hakijalla tarvittavat voimassaolevat 
päätökset.

• Vammaiskorttitoimiston tehtävänä on vastata: 
• korttijärjestelmän ja toimittamisen ylläpidosta,
• asiakaspalvelusta, 
• Vammaiskorttikohteiden keräämisestä ja
• kehittämistyön koordinoinnista

• Kehittämistyö jatkuu vuoteen 2020



Kokeilemalla kehittyvä kortti

Kokeilujakso 2018-2020 Pysyvä malli 2021→

Korttikriteerien arviointi ja 
kehittäminen

Palveluntuottajien määrän ja 
osaamisen kasvattaminen

Projekti

Ensimmäiset kriteerit

Ensimmäiset 
palveluntuottajat

Korttitoimisto

Työryhmät
Työryhmät

Työryhmät

Väliarviointi

Vammaiskortin
hakeminen on ollut

mahdollista
4.6.2018 lähtien. 

6400
Korttihakemusta



Miltä EU:n Vammaiskortti näyttää?

• Kortissa on henkilön valokuva, nimi- ja 
syntymäaika, hologrammitunniste ja 
pistekirjoitusta

• Pistekirjoituksessa lukee EU Disability Card
englanniksi.

• Vammaiskortissa voi olla joissain tapauksissa 
myös A-merkintä. Se tarkoittaa, että henkilö 
tarvitsee useimmiten mukaansa avustajan tai 
tukihenkilön.

• Suomessa kortin kääntöpuolelle voi halutessaan 
valita symboleita ja QR-koodin.



Kortin kääntöpuoli
Symboleiden avulla avun ja tuen tarpeen voi helposti kertoa.

Korttiin on mahdollista lisätä 
myös QR-koodi, jonka taakse 
kortin käyttäjä voi itse 
tallentaa tietoja omasta 
avun ja tuen tarpeestaan. 



Mitä hyötyä EU:n Vammaiskortista on?

• Kaikki kulttuuri-, liikunta-, liikenne- ja matkailualojen 
palveluntarjoajat voivat ilmoittautua Vammaiskorttikohteiksi. 

• Koska EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen, myös 
palveluntarjoajat saavat itse määritellä kortilla saatavat edut.

• Kaikki Vammaiskorttikohteet löytyvät sivulta 
www.vammaiskortti.fi

• Katso Vammaiskorttikohteiden omilta nettisivuilta, mitä hyötyä 
EU:n Vammaiskortista on eri palveluissa.

• Vammaiskorttikohteita on tällä hetkellä 204

http://www.vammaiskortti.fi/


Kortin voi saada seuraavilla päätöksillä:
• Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki

• Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistuki

• Kelan eläkettä saavan hoitotuki

• Kuulovammaisen tulkkauspäätös (A)

• Kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspäätös (A)

• Puhevammaisen tulkkauspäätös (A)

• Omaishoitosopimus (vammaiskortti tarkoitettu omaishoidettavalle) (A)

• Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös

• Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen päätös (ns. kuljetuspalvelupäätös)

• Päätös saattajapalvelusta (osana VPL:n kuljetuspalvelua tai SHL:n mukainen liikkumista tukeva päätös) (A)

• Vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös (A)

• Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu -päätös (A)

• Vammaispalvelulain mukainen päivätoimintapäätös

• Erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut (A)

• Näkövammaiskortti (A)

• Erityisen tuen päätös

Kokeilu-
kaudella 

2018-2020

300 000 
henkilöä

80 000 
kortissa

A-merkintä



Miten korttia haetaan? 

Kortin tilaamisessa on kaksi päävaihetta:

1. Kelaan toimitetaan Vammaiskortin tilauslupalomake (VK1) ja 
tarvittavat liitteet. Lomake ja hakuohjeet löytyvät sivulta 
www.kela.fi ja www.vammaiskortti.fi

2. Vammaiskortin tilauslinkki tulee lomakkeella ilmoitettuun 
sähköpostiin. Korttitilaus täydennetään ja maksetaan verkossa. 
Kun kortti on maksettu, se tulee postissa parin viikon sisällä.

VIDEO
Tilauksen viimeistely verkossa: 
https://www.youtube.com/watch?v=kwlTEBci4i8&feature=youtu.be

http://www.kela.fi/
http://www.vammaiskortti.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=kwlTEBci4i8&feature=youtu.be


Huomioitavaa!

1. Saadakseen EU:n Vammaiskortin, hakijalla on oltava korttiin 
oikeuttava päätös.

2. Saadakseen korttiin A-merkinnän, hakijalla on oltava merkintään 
oikeuttava päätös.

3. EU:n Vammaiskortin hakemiseen tarvitaan toimiva 
sähköpostiosoite. HUOM! SAMAA SÄHKÖPOSTIOSOITETTA VOI 
KÄYTTÄÄ VAIN YHDESSÄ TILAUKSESSA.

4. Korttitilaukseen lisätään sähköisessä muodossa oleva valokuva 
tilauksen viimeistelyn yhteydessä. Valokuvaksi
kelpaa mikä tahansa tunnistettava kasvokuva. 
Valokuvaa ei toimiteta Kelaan. 



Vammaiskorttitoimisto

Asiakaspalvelu (maksuton numero):
0800-122533
ark. ma-ti klo 9-12 ja ke klo 12-15

www.vammaiskortti.fi
vammaiskortti@kvps.fi 

Facebook / Instagram / Twitter / YouTube #vammaiskortti


