
EU:n Vammaiskortti
edistää osallisuutta



Mikä on EU:n Vammaiskortti?
• Yhtenäinen kortti – kaikissa maissa saman näköinen.

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

• Avun tai tuen tarve on helppo osoittaa.

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



Huomioitavaa
• EU:n Vammaiskortilla ei saa sosiaalietuuksia. Se ei 
ole alennuskortti.

• Hinta on kymmenen (10) euroa.

• Korttia haetaan Kelasta ja tilaus viimeistellään loppuun 
verkossa. Vammaiskorttitoimisto auttaa tarvittaessa.

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



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



Mitä hyötyä EU:n Vammaiskortista on?
• Selkeyttää asiakaspalvelutilanteita – helpottaa osallistumista 

vapaa-ajan aktiviteetteihin. Suomessa Vammaiskortissa voi olla 
joissain tapauksissa myös A-merkintä. Se tarkoittaa, että 
henkilöllä voi olla mukanaan avustaja tai tukihenkilö.

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

• Kaikki Vammaiskorttikohteet löytyvät sivulta 
www.vammaiskortti.fi

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

• Vammaiskorttikohteita on tällä hetkellä Suomessa lähes 300.

http://www.vammaiskortti.fi/


Korttikokemuksia
• Koska kaikki vammat ei näy ulospäin, on erityisesti näille vammaryhmille tarpeellista todentaa se 

kortilla ja välttyä kiusallisilta ja loukkaavilta tilanteilta.

• Ollaan käytetty korttia elokuvissa sekä kesäteattereissa. Hieno asia, ei tarvitse lääkärin 
kirjoittamaa A4 paperia mukana enää kuljetella.

• Elokuviin ja uimaan on nyt mukavampi mennä avustajan roolissa. Ei tule itselle eikä kassatädille 
olo että olisi ns. pummilla liikekannalla.

• Tosi nopeasti tuli Kelalta hakulupapaperin jättämisen jälkeen linkki sähköpostiin. Minusta kortin 
haku sujui kivasti älykännykällä, kun kuvankin sai sitten saman tien liitettyä korttiin. 10 euron 
maksukin sujui verkkopankkitunnuksilla hyvin.



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

Kiitos ajastanne!
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