EU:n Vammaiskortti

Mikä on EU:n Vammaiskortti?
EU:n Vammaiskortti – lisää mahdollisuuksia
https://youtu.be/fElbOF52-pQ

EU:n Vammaiskortilla uusia tyytyväisiä asiakkaita
https://youtu.be/2I6OF-YToiM

Mikä on EU:n Vammaiskortti?
• EU:n Vammaiskortilla edistetään vammaisten ihmisten
yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja liikkuvuutta Euroopassa
• Suomen lisäksi kortti käytössä Belgiassa, Italiassa, Kyproksella,
Maltalla, Virossa, Romaniassa ja Sloveniassa
• Kommunikoinnin ja hyvien asiakaskokemusten apuväline, ei
alennuskortti
• Kortti on vapaaehtoinen. Sillä ei saa sosiaalietuuksia.
• Kortti maksaa 10 euroa
• Kortti on vammaisten ihmisten, järjestöjen,
STM:n, Kelan ja THL yhteistyön tulos

Miksi korttia tarvitaan?
• Kortti lisää vammaisten henkilöiden osallisuutta ja mahdollisuuksia
vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa.
• Kaikissa maissa samanlaisella kortilla vammaiset ihmiset voivat
todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa
matkustaessaan julkisilla kulkuneuvoilla, käyttäessään palveluja ja
osallistuessaan tapahtumiin.
• Antaa vapaa-ajan palveluntarjoajille apuvälineen palveluidensa
kehittämiseksi.

Miltä kortti näyttää?

• Kortti on luottokortin kokoinen
• Kortissa on valokuva, nimi ja syntymäaika,
hologrammitunniste ja sarjanumero
• Joissakin korteissa on merkintä A. Se
tarkoittaa, että henkilöllä voi olla mukanaan
avustaja tai tukihenkilö.
• Kortti on helppo tunnistaa myös
pistekirjoituksesta
• Kortti on voimassa vuoteen 2028 / 10 vuotta
• Ei kelpaa henkilötodistuksena

Symbolit ja QR-koodi auttavat
asiakaspalvelussa
• Kortin kääntöpuolelle kortin käyttäjä voi
valita symboleita, jotka auttavat
ymmärtämään hänen tuen tarpeitaan
• Korttiin on myös mahdollista lisätä esim.
mobiililaitteella luettava QR-koodi, jonka
taakse omista erityistarpeista voi liittää
lisätietoa
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Projekti

Kokeilujakso 2018-2020

Ensimmäiset kriteerit

Korttikriteerien arviointi ja
kehittäminen

Ensimmäiset
palveluntuottajat

Palveluntuottajien määrän ja
osaamisen kasvattaminen

Korttitoimisto
Työryhmät
Työryhmät
Työryhmät

Väliarviointi

Vammaiskortin
hakeminen on ollut
mahdollista
4.6.2018 lähtien.
Pysyvä malli 2021
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(marraskuu 2018)

Ylläpitoa ja kehittämistä
• Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ylläpitämä Vammaiskorttitoimisto vastaa
vammaiskorttijärjestelmän ja toimittamisen ylläpidosta, asiakaspalvelusta,
Vammaiskorttikohteiden rekrytoinnista ja kehittämistyön koordinoinnista
• Ohjausryhmä kehittää korttia saadun palautteen perusteella
• Vammaisfoorumin hallitus tekee mahdolliset muutokset kortin saamisen edellytyksiin
Vammaiskorttitoimiston esityksestä
• Kela tarkastaa, että hakijoilla on voimassa olevat kortin saamiset edellytykset ja tallentaa
hakijan tiedot järjestelmään
• Erilaisia työryhmiä voidaan perustaa kehittämistyön tueksi (esim. neuropsykiatrisen
kirjon työryhmä perustettu elokuussa 2018)
• Kehittämistyö on yhteistyötä vammaisten ihmisten, vammaisjärjestöjen,
Kelan ja eri alojen palveluntarjoajien kanssa

Kortin voit saada, jos sinulla on jokin näistä:
• 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

Kokeilukaudella
2018-2020

300 000
henkilöä
80 000
kortissa
A-merkintä

• 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)

Miten korttia haetaan?
• Hakeminen koostuu kahdesta vaiheesta:
1.

Toimita Kelaan Vammaiskortin tilauslupalomake ja tarvittavat liitteet
• Lomakkeen saat Kelasta tai Kelan verkkosivuilta
• Voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi tarvittaessa
• Tilauslupalomakkeella täytyy ilmoittaa toimiva sähköpostiosoite. Sähköposti voi olla myös esim. läheisen tai
tukihenkilön sähköpostiosoite. Huom! Yhdellä sähköpostiosoitteella voi tehdä vain yhden hakemuksen.

2.

Viimeistele ja maksa tilaus verkossa

• Tässä vaiheessa lisäät hakemukseen valokuvan. Valokuva voi olla itse otettu.
• Voit lisätä kortin kääntöpuolelle symboleita tai QR-koodin.
• Maksua varten tarvitset verkkopankkitunnukset. Toinen henkilö voi maksaa korttitilauksen puolestasi.

Tarkemmat hakuohjeet: www.vammaiskortti.fi

Onnistumisia
• Tanskassa "testattu" ja toimii.
• Kerran käytetty Linnanmäellä, avustajarannekkeen vuoksi ja kaikki sujui moitteettomasti.
• 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.

Vammaiskortin tukijoukkoja etsitään
• Tiedätkö/tunnetko järjestöä tai toimijaa, joka voisi tulla mukaan
Vammaiskortin tukijoukkoihin?
• Tukijoukot saavat Vammaiskorttitoimistolta tukea ja valmiit
materiaalit Vammaiskortista tiedottamiseen ja kortin hakijoiden
opastamiseen.
• Tukijoukot voivat esimerkiksi:
• Tiedottaa EU:n Vammaiskortista omalla alueellaan
• Rekrytoida mukaan uusia Vammaiskorttikohteita
• Auttaa tarvittaessa kortin hakijoita kortin hakemisessa

Vammaiskorttikohteita etsitään
• Tunnetko sinä palvelun tai kohteen, jonka haluaisit mukaan
Vammaiskorttikohteeksi?
• Ehdota kohteita laittamalla sähköpostia osoitteeseen
vammaiskortti@kvps.fi

Vammaiskorttitoimisto
Asiakaspalvelu:
0800-122533
ark. ma-ti klo 9-12 ja ke klo 12-15
www.vammaiskortti.fi
vammaiskortti@kvps.fi
Facebook / Instagram / Twitter / YouTube #vammaiskortti

