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Tilauslupa 
EU:n vammaiskorttia varten

i

i EU:n vammaiskortti on vapaaehtoinen ja maksullinen kortti, jonka toimintaa koordinoi Suomessa Vammaiskorttitoimisto 
(www.vammaiskortti.fi) yhdessä Kelan kanssa.
Tästä lomakkeesta ja sen liitteistä sekä hakemuksen käsittelystä tilausjärjestelmässä muodostuu kaksi henkilörekisteriä 
(EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016). Toinen rekisteri muodostuu Kelaan ja toinen kortin tilausjärjestelmän ylläpitäjälle.

1. Asiakkaan tiedot
Henkilötunnus Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

2. Haen korttitilauslupaa
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Kelan päätöksen perusteella

i Päätökset, jotka oikeuttavat EU:n vammaiskorttiin ovat lueteltu alla.

Sähköpostiosoite on pakollinen, voit käyttää Vammaiskortin tilauksen tekemiseen läheisesi tai tukihenkilösi 
sähköpostiosoitetta. Sähköpostiin lähetetään linkki tilauksen vahvistamista varten.

Muun päätöksen perusteella (lähetä kopio päätöksestä tämän lomakkeen mukana)

3. Minulla on A-merkintään oikeuttava päätös ja haluan korttiini merkinnän avustajan tarpeesta 
(=A-merkintä)

Kyllä

i Päätökset, jotka oikeuttavat A-merkintään ovat lueteltu alla.

Ei

Toimita hakemuksen liitteeksi päätös, jonka perusteella haet korttitilauslupaa EU:n vammaiskorttiin ja A-merkintää. 
Päätöksen tulee olla voimassa sinä päivänä, jolloin tilauslupahakemus saapuu Kelaan. 
EU:n vammaiskortin ja A-merkinnän (A) voi saada seuraavien päätösten perusteella:
Kelan etuuspäätökset:
• 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)

Muut päätökset:
• Päivätoimintapäätös
• Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös
• Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen päätös (ns. kuljetuspalvelupäätös)
• Näkövammaiskortti (A)
• Päätös saattajapalvelusta (A)
• Omaishoitosopimus (vammaiskortti tarkoitettu omaishoidettavalle) (A) 
• Vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös (A)
• Henkilökohtainen apu -päätös (A) 
• Erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut (A)
• Erityisen tuen päätös (A)
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6. Asiakkaan allekirjoitus
Allekirjoitus ja nimenselvennysPaikka ja aika
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4. Suostumus

Annan suostumukseni siihen, että Kela, Vammaiskorttitoimisto ja korttitilausjärjestelmästä vastaavat tahot voivat 
käsitellä henkilötietojani EU:n vammaiskortin myöntämiseksi sekä voivat luovuttaa toisilleen tiedon siitä, että olen 
hakenut EU:n vammaiskorttia. Hakemuksessa ilmoittamani yhteystiedot voi luovuttaa Vammaiskorttitoimistolle ja 
korttitilausjärjestelmästä vastaavalle taholle vammaiskortin myöntämiseksi ja tilaamiseksi. Siitä, millä perusteella haen 
EU:n vammaiskortin tilauslupaa, ja päätöksen sisällöstä ei kuitenkaan saa luovuttaa tietoja.

i Jotta EU:n vammaiskortin tilauslupa voidaan avata, tulee suostumus antaa. Ilman suostumusta vammaiskorttitilausta ei 
voida käsitellä. Annetun suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla siitä Kelaan.

5. Valtuutus
Valtuutan seuraavan henkilön hoitamaan vammaiskorttitilausta puolestani. Suostun siihen, että valtuutetulle voidaan 
luovuttaa kaikki hakemuslomakkeella antamani tiedot. Jos valtuutettu tarvitsee tarkempia tietoja päätöksestä, 
jonka perusteella haen vammaiskorttia, hänelle voidaan luovuttaa Kelasta vain EU:n vammaiskortin myöntämiseksi 
välttämättömät tiedot.

Sukunimi ja etunimi

Lomakkeen teossa avustanut henkilö.
Nimi ja puhelinnumero

Henkilötunnus

7. Liitteet

Jos olet oikeutettu EU:n vammaiskorttiin aikaisemmin mainittujen päätösten perusteella, lähetä kopio kyseisestä päätöksestä 
tämän lomakkeen liitteenä. Kelan päätöksiä ei tarvitse lähettää liitteenä. 

Kohta 2. Päätös, jonka perusteella korttitilauslupaa haetaan

Jos olet oikeutettu A-merkintään aikaisemmin mainittujen päätösten perusteella, lähetä kopio kyseisestä päätöksestä tämän 
lomakkeen liitteenä. Kelan päätöksiä ei tarvitse lähettää liitteenä.

Kohta 3. Päätös, jonka perusteella A-merkintää haetaan

Verkkolomake (PDF)
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