EU:n Vammaiskortti
on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja
osallisuuden apuväline.

VAMMAISKORTTI

Miten haet
EU:n Vammaiskorttia?

Yhdenvertaisuus
Osallisuus
Aktiivisuus

Onhan sinulla korttiin oikeuttava päätös?

1.

Tarkista, että sinulla on Vammaiskortin hakemiseen oikeuttava päätös.

2.

Tarkista, että päätöksesi on voimassa.

3.

Onko päätöksesi tehty Kelassa? Jos ei, sinun täytyy lähettää siitä kopio Kelaan.

Lue verkkosivuiltamme, mitkä päätökset oikeuttavat Vammaiskorttiin.
http://www.vammaiskortti.fi/miten-haen-vammaiskorttia/

Tarvitset sähköpostiosoitteen ja kasvokuvan

4.

5.

Tarvitset sähköpostiosoitteen.
Jos sinulla ei ole omaa sähköpostiosoitetta, etkä halua hankkia sellaista, voit käyttää 			
Vammaiskortin tilauksen tekemiseen läheisesi tai tukihenkilösi sähköpostiosoitetta.
Järjestelmään voi tallentaa saman sähköpostiosoitteen vain kerran. Huomioi tämä erityisesti silloin,
jos samalla sähköpostiosoitteella on tarkoitus hakea useamman henkilön korttia.
Tarvitset kasvokuvan sähköisessä muodossa.
Kuvan on oltava JPEG-muodossa, tiedostopääte voi olla .jpg tai .jpeg. Kuva voi olla esimerkiksi
sähköinen passikuva tai itse otettu. Tarvitset kuvaa, kun viimeistelet tilauksen verkossa.

Täytä Kelan lomake ja lähetä se Kelaan

6.

Täytä Kelan lomake ’Tilauslupa EU:n Vammaiskortti’ Kelan verkkosivuilla
			
Suomeksi: www.kela.fi/lomakkeet > Kela-kortti ja Vammaistuet
			
Ruotsiksi: www.kela.fi/web/sv/blanketter > FPA-kort ja Handikappbidrag
			
Englanniksi: www.kela.fi/web/en/form > Kela card ja Disability Allowances
Saat lomakkeen halutessasi paperisena Kelasta.

7.
8.

Lähetä lomake Kelaan verkossa tai postitse.
Lue tarkemmat ohjeet Kelan verkkosivuilta, www.kela.fi/vammaiskortti
Huomioi, että jos päätöstäsi ei ole tehty Kelassa, sinun täytyy lähettää kopio 			
päätöksestä lomakkeen liitteenä.

• Kelassa tarkistetaan, että sinulla on voimassa Vammaiskorttiin oikeuttava päätös.
• Jos ilmoitit lomakkeella haluavasi korttiin myös A-merkinnän, Kela tarkistaa, että sinulla on voimassa
•

siihen oikeuttava päätös.
Kela vie tietosi Vammaiskortin tilausjärjestelmään.
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Täydennä hakemus verkossa itse tai tukihenkilösi avustamana
Kun Kela on tallentanut tietosi järjestelmään, saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen linkin.
Linkin kautta pääset täydentämään hakemustasi verkossa. Voit tehdä tämän itse tai tukihenkilösi kanssa.
Jos et kirjaudu saamasi linkin kautta palveluun neljän (4) kuukauden kuluessa, tietosi poistuvat
järjestelmästä automaattisesti.

9.

Tarkista, että yhteystietosi ovat oikein kortin tilausjärjestelmässä.

10.

Lisää valokuva.

11.

Lisää halutessasi avun tarvetta kuvaavat symbolit ja QR-koodi.

12.

Maksa Vammaiskortti verkkopalvelussa. Kortin hinta on 10 € (kymmenen euroa).

• Saat valmiin Vammaiskortin postissa.
• Korttisi on voimassa vuoteen 2028.
Kuinka kauan kortin saaminen kestää?

• Vammaiskortin saaminen kestää noin kuukauden. Mikäli et saanut sähköpostiisi linkkiä,
•

varmista että sähköposti ei ole roskapostikansiossasi. Jos sähköposti ei ole tullut perille,
ota yhteyttä Vammaiskorttitoimistoon.
Huomioi, että kortin toimitusaika riippuu siitä, kuinka nopeasti viimeistelet tilauksesi verkossa itse tai
tukihenkilösi avustamana.

Jos sinulla on kysyttävää korttihakemukseen liittyen, ota yhteyttä Vammaiskorttitoimistoon:
• sähköpostilla vammaiskortti@kvps.fi
• puhelimitse maksuttomaan palvelunumeroon 0800–122533
• palvelemme arkena maanantaisin ja tiistaisin klo 9–12 ja keskiviikkoisin klo 12–15

• Huom! Kela ei vastaa korttihakemuksen täydentämiseen liittyviin kysymyksiin,
ota siis tarvittaessa yhteys Vammaiskorttitoimistoon.

EU:n Vammaiskortin hakeminen, kun henkilö on alle 18-vuotias

• Alle 15-vuotiaan tilauslupaa hakee lapsen huoltaja tai edunvalvoja.
• 15 vuotta täyttänyt henkilö voi itse hakea Vammaiskortin tilauslupaa Kelalta.
• Alle 18-vuotiaille suositellaan käytettäväksi huoltajan tai edunvalvojan sähköpostiosoitetta 		
korttitilauksen viimeistelyä ja maksamista varten.

EU:n Vammaiskortti ja toisen puolesta asiointi

• Toinen henkilö voi hakea puolestasi Vammaiskorttia.
• Valtuutuksen voit tehdä samalla, kun täytät Kelan lomakkeen

’Tilauslupa EU:n Vammaiskortti’

Kelan verkkosivuilla.

QR-koodi

• Kun viimeistelet tilaustasi, niin voit halutessasi lisätä kortin kääntöpuolelle QR-koodin.
• QR-koodi on linkki haluamaasi verkko-osoitteeseen, jossa on kuvattu avun ja tuen tarpeitasi. Näiden
tietojen esittäminen palvelutilanteessa auttaa asiakaspalvelijaa palvelemaan sinua paremmin.

• QR-koodia ei voi lisätä kortille jälkikäteen. Voit ottaa käyttöön jonkun tähän tarkoitukseen sopivan
•

verkkopalvelun tai voit halutessasi tehdä itse oman verkkosivun, jossa kerrot avun ja tuen tarpeistasi.
Lisätietoa QR-koodista www.vammaiskortti.fi
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