
VAMMAISKORTIN TILAAMINEN 
 
1. Ennen EU:n vammaiskortin hakemista on tarkistettava, että henkilöllä on siihen oikeuttava virallinen 
päätös ja se on voimassa. Vuosina 2018-2020 tällaisia päätöksiä ovat: 

 
 Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki 

 Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistuki 

 Kelan eläkettä saavan hoitotuki 

 Kuulovammaisen tulkkauspäätös* 

 Kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspäätös* 

 Puhevammaisen tulkkauspäätös* 

 Omaishoitosopimus (vammaiskortti tarkoitettu omaishoidettavalle)* 

 Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös 

 Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen päätös (ns. kuljetuspalvelupäätös) 

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

 Vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös* 

 Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apupäätös* 

 Vammaispalvelulain mukainen päivätoimintapäätös 

 Erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut* 

 Näkövammaiskortti* 

 
* Osalla näistä päätöksistä vammaiskorttiin voi saada A-merkinnän. Sillä henkilö voi todentaa avustajan tai 
tukihenkilön tarpeen. 
 
2. Tarvitaan käytössä oleva henkilön oma, läheisen tai tukihenkilön sähköpostiosoite. Sähköpostia 
käytetään vammaiskortin tilauksen tekemiseen. 
 
4. Tarvitaan Kasvokuva sähköisessä muodossa. Kuva tulee olla valmiina vammaiskortin verkkotilauksen 
yhteydessä. Se voi olla sähköinen passikuva tai otettu itse (tiedostopääte on muodossa .jpg tai .jpeg).  

 
5. Täytetään Kelan lomake nimeltä Tilauslupa EU:n Vammaiskortti (saatavilla myös ruotsiksi, englanniksi ja 
paperisina Kelan toimipisteestä). Lähetä lomake Kelaan verkossa tai postitse (tarkemmat ohjeet tästä) 
Huom. Jos henkilön päätöstä ei ole tehty Kelassa, lähetetään kopio päätöksestä lomakkeen liitteenä. Kela 
tarkistaa päätöksen ja mahdollisesti korttiin haluttavan A-merkinnän avustajan tai tukihenkilön tarpeesta. 
 
6. Kelan tallennettua tiedot järjestelmään, henkilö saa sähköisen linkin sähköpostiin. Linkkiä painamalla 
hakemusta voi täydentää verkossa (linkki on voimassa neljä kuukautta ja sen jälkeen sekä linkki että 
tallennetut tiedot poistuvat automaattisesti Kelan järjestelmästä). Henkilön tulee tarkistaa, että 
yhteystiedot ovat oikein, lisätä valokuva ja tarvittaessa avun tarvetta kuvaavat symbolit ja QR-koodi. Katso 
tarkemmat tiedot videosta. 

 
7. Vammaiskortti maksetaan verkkopalvelussa. Kortin hinta on kymmenen euroa ja se on voimassa 
vuoteen 2028 saakka. 
 
8. Valmis vammaiskortti lähetetään tilaajalle noin neljän kuukauden kuluessa postitse kotiin.  
 
Tarkempia tietoja hakuprosessista saa vammaiskortin verkkosivuilta: http://www.vammaiskortti.fi ja 
vammaiskorttitoimistosta sähköpostitse osoitteella vammaiskortti@kvps.fi tai soittamalla maksuttomaan 
palvelunumeroon 0800–122533 (maanantaisin ja tiistaisin klo 9–12 ja keskiviikkoisin klo 12–15). 
 
Vammaiskorttia on testattu ja se on todettu toimivaksi. Katso käyttäjän kokemus tästä. 

 

https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/VK1.pdf
https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/VK1r.pdf
https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/VK1e.pdf
https://www.kela.fi/vammaiskortti
https://www.youtube.com/watch?v=kwlTEBci4i8
http://www.vammaiskortti.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=T-NHG6rtKKI

