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Miksi Vammaiskorttia tarvitaan?



Euroopassa on noin 80 miljoonaa ihmistä, jotka kohtaavat 
arjessaan haasteita osallistumisessa ja liikkumisessa 
vammaisuuden vuoksi.

Vammaiset ihmiset voisivat osallistua yhteiskunnan 
toimintaan laajemmin, jos osallistumisen esteitä 
poistettaisiin ja osallistumista tuettaisiin entistä paremmin. 



• Tällä hetkellä eri palveluntarjoajien käytännöt vaihtelevat 
hyvin paljon riippuen palveluntarjoajasta ja paikkakunnasta.

• Käytössä monia erilaisia kortteja

• Kaikki vammat eivät näy ulospäin

• YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus

• Miten voisimme paremmin tukea vammaisten ihmisten 
yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja aktiivisuutta?



Mikä Vammaiskortti – EU Disability Card?
TAVOITE
Edistää vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja aktiivisuutta 
Euroopassa. Lisätä vammaisten henkilöiden liikkuvuutta.

MUUT MAAT 
1. vaiheessa Belgia, Italia, Kypros, Malta, Viro, Slovenia ja Romania.

RAHOITTAJA  
Euroopan komissio



AIKATAULU
Hanke vuosina 2016-2017.  Hankkeen aikana luodaan edellytykset 
Vammaiskortin käyttöönottoon.

Kortti jaossa arvion mukaan vuonna 2018. 

Vammaiskortti-hanke
Suomessa



Suomen Vammaiskortti-hanketta koordinoi

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
yhteistyössä

Jaatinen ry
Aivoliitto

Invalidiliitto
Kuuloliitto

Kuurojen Liitto
Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri



Sosiaali- ja terveysministeriö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kela

Kaikki Suomessa toimivat vammaisjärjestöt



Työryhmän rooli

• Edistää aktiivisesti kortin toimeenpanoa Suomessa

• Pohtia vaihtoehtoja ja huomioida eri näkökulmia

• Tiedottaa omia sidosryhmiä

• Kannustaa kaikki vammaisjärjestöt mukaan kehittämistyöhön



Vammaisjärjestöt mukaan
• Vammaisten ihmisten ääni kuuluviin mahdollisimman laajasti

• Selkeä, aktiivinen tiedotus hankkeen etenemisestä

• Kyselyt ja mahdollisuus vaikuttaa

• Kehittämistyö jatkuu hankkeen jälkeen

• Vammaiskorttitoimisto



THL:n rooli
Kortin saamisen edellytykset

Kelan rooli
Kortin jakelu



• Vammaisuuden todentamiseksi

• Tietoisuuden lisäämiseksi: vammaisten ihmisten oikeudet,
saavutettavuus ja esteettömyys

• Erityistarpeen osoittamiseksi (esim. kuulovamma, tarve selkokielelle)

• Avustajan / saattajan tarpeen todentamiseksi

• Avustaja tai saattaja maksutta mukaan tapahtumiin tai
liikennevälineeseen?

• Mahdolliset edut ja lisäpalvelut?

Vammaiskortti on väline



• Kortilla ei saa sosiaalietuuksia.

• Kortilla ei saa kaikilta palveluntuottajilta tai kaikista maista
samoja etuja ja palveluita.

• Lainsäädäntö ohjaa palveluntuottajia esteettömyyteen
ja saavutettavuuteen

Mitä Vammaiskortilla ei saa?



Suomen Vammaiskortti – EU Disability Card
VAPAAEHTOISUUS
Kortti on vapaaehtoinen. Korttiin oikeutetut vammaiset 
henkilöt voivat itse päättää haluavatko kortin. 

MAKSULLISUUS
Kortti tulee olemaan maksullinen. Summa varmistuu hankkeen aikana. 

MÄÄRÄAIKAISUUS
Kortin määräaikaisuus varmistuu hankkeen aikana. 

YHTEYDET MUIHIN KORTTEIHIN
Olemme yhteydessä hankkeen aikana ja keskustelemme lisää. 



Suomen Vammaiskortti – EU Disability Card
KUKA KORTIN SAA?
Vammainen henkilö, joka täyttää Vammaiskortti-hankkeen aikana yhdessä järjestöjen 
ja viranomaisten kanssa määritellyt kriteerit. Kehittämistyö jatkuvaa.

KUINKA MONTA HENKILÖÄ KORTIN SAA SUOMESSA?
Riippuu myöntämisperusteista. 
1. arvion mukaan 300 000 – 400 000 ihmistä.

ULKONÄKÖ 
Kaikissa maissa samanlainen.
Muovinen, luottokortin kokoinen. 
EU-puoli + kansallinen puoli.
Sähköinen kortti ei ole mahdollinen 

(komission linjaus)



Palveluntarjoajat mukaan
• Vammaiskortti tuo selkeyttä käytäntöihin ja helpottaa 

asiakaspalvelun kehittämisessä

• Vammaiskortilla lisää uusia palveluiden käyttäjiä!

• Palveluntarjoajien näkökulma kuuluviin

• Kutsumme mukaan keskusteluun



Vammaiskortti on mahdollisuus
• Konkreettinen väline, jolla voidaan lisätä 

vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta, 
osallisuutta ja aktiivisuutta

• Vammaiskortin avulla tuemme 
palveluntarjoajia tekemään palveluistaan 
saavutettavampia ja esteettömämpiä

• Jaamme vammaisjärjestöille ja vammaisille 
ihmisille tietoa niistä palveluista ja 
palveluntarjoajista, jotka ovat
sitoutuneet Vammaiskorttiin



Yhteinen päämäärä

• Mitä muuta Vammaiskortti voisi olla?

• Yhteiset keskustelutilaisuudet vammaisille 
henkilöille, vammaisjärjestöille ja 
palveluntarjoajille

• Vammaiskortti-kiertue 2017!



Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiö

Työryhmä: Jaatinen, 
Aivoliitto, Kuurojen Liitto, 
Kuuloliitto, Invalidiliitto, 

Kehitysvammaisten 
Uudenmaan Tukipiiri

Sosiaali- ja 
terveysministeriö

Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos Kela Euroopan komissio 

Vammaisjärjestöt. 
Vammaisfoorumi. 
Vane. European 
Disability Forum.

Muut 
toimeenpanevat maat

PALVELUNTARJOAJAT
Liikenne/liikkuminen, 

Kulttuuri, Urheilu, 
Vapaa-aika

HANKKEEN TOIMIJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT



2016
YHTEISTYÖVERKOSTOT
TIEDON KERÄÄMINEN
TAUSTATYÖ KRITEERISTÖÖN JA 
JAKELUJÄRJESTELMÄN 
RAHOITUKSEEN
VAMMAISJÄRJESTÖJEN 
KUULEMINEN
AKTIIVINEN VIESTINTÄ

2017 alku
VAMMAISTEN IHMISTEN 
KUULEMINEN & ALUEELLISET 
TILAISUUDET
PALVELUNTARJOAJIEN KANSSA 
NEUVOTTELY
JAKELUJÄRJESTELMÄN 
RAKENTAMINEN
KRITEERISTÖN VIIMEISTELY
AKTIIVINEN VIESTINTÄ

2017 loppu
TOIMEENPANO JA 
JUURRUTTAMMINEN
- Jakelujärjestelmä valmis?
- Kriteeristö
- Kortilla saatavien 
mahdollisuuksien, etujen ja 
hyötyjen kuvaus
- Vaikuttamistyö
- Aktiivinen viestintä
Vammaiskortin jatkon 
varmistaminen-
vammaiskorttitoimisto?

Miten etenemme?



STM
Jäsenmaan edustaja
High Level Disability
Group jäsenyys

KORTTITOIMITTAJA
Kilpailutettu, luotettava
Rakentaa softan Toimittaa kortin
Laskuttaa /perii laskun kortista vammaiselta henkilöltä
Ylläpitää rekisteriä
Rahoituksesta riippuen yhteys STM/Kela/Vammaiskorttitoimisto

Tarkistaa kriteeristön mukaisen päätöksen. 
Ei tee arviointia, ei tarveharkintaa.
Tilaa Kelan työasemalta korttitoimittajalta kortin.

KRITEERISTÖ

VAMMAINEN HENKILÖ
On kriteeristön mukaan oikeus korttiin.
Haluaa kortin
On valmis maksamaan kortista
Menee käymään tai soittaa Kelaan
Toimittaa valokuvan korttitoimittajalle

VAMMAISKORTTITOIMISTO
Päävastuu kehittämisestä ja viestinnästä. Järjestön ylläpitämä Ylläpitää 
vammaiskortti.fi nettisivustoa. 
Yhteys palveluntarjoajiin. Ylläpitää kortilla saatavia etuja ja hankkii uusia.
Ylläpitää yhteyttä STM:ön, komissioon ja muihin maihin 

EUROOPAN KOMISSIO
Ylläpitää EU Vammaiskortti –sivustoa
Ylläpitää yhteyttä korttia 
toimeenpaneviin maihin

VAMMAISJÄRJES
TÖT
Tiedottavat jäsenistöään
Tekevät vaikuttamistyötä
Toimivat alueellisesti

PALVELUN-
TARJOAJAT
Vammaiskortti-
yhteistyö: 
Tarjoavat erilaisia 
mahdollisuuksia, 
vaihtoehtoja ja etuja 
kortin haltijoille. 
Kehittävät omalta 
osaltaan esteettömiä 
ja saavutettavia 
palveluita



OLLAAN YHTEYKSISSÄ!

Petra Tiihonen Katri Malte-Colliard
projektipäällikkö viestinnän suunnittelija

vammaiskortti@kvps.fi

www.vammaiskortti.fi

Facebook, Twitter, Instagram
#vammaiskortti
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