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Erityisryhmien uinti- ja  
kuntosalikortti 

 
 
Uinti- ja kuntosalikortit myönnetään imatralaisille, joilla on sairauden tai 
vamman kokonaishaitan luokka vähintään 12 (entinen 60% invaliditeetti) tai 
liikuntavammasta aiheutuva haittaluokka vähintään 10 (entinen 50% invalidi-
teetti). Haittaluokalla tarkoitetaan tapaturmavakuutuslain mukaista haitta-
luokkaa (sosiaali- ja terveysministeriön päätös nro 1012 vuodelta 1986). 
 
Henkilöt, jotka saavat Kelan hoito-, vammais- tai kuntoutustukea sekä henki-
löt, joilla on voimassaoleva liikuntavammaisen pysäköintilupa, ovat oikeutet-
tuja uinti- ja kuntosalikorttiin. Alla mainitut Kelan tunnukset oikeuttavat 
korttiin. Korttia ei myönnetä mikäli hoito- tai vammaistuki on myönnetty 
ruokavaliokustannusten perusteella.  
 
Kortin hinta on aikuisilta 50€ ja lapsilta 25€. Yhdistelmäkortin hinta on 100€ 
ja lapsilta 50€. Avustaja pääsee maksutta, jos avustustarve on sekä pukeutu-
misessa että uimahallissa tai kuntosalissa. Kuntosalikortti oikeuttaa urheilu-
talon kaikkien liikuntatilojen käytön. 
 
Korttia varten tarvitaan lääkärintodistus haittaluokasta tai päätös hoito-, 
vammais- tai kuntoutustuesta tai pysäköintiluvasta.    
 
Kortin voi lunastaa erityisliikunnanohjaajalta Urheilutalolta. Kortti on voi-
massa vuoden kirjaamispäivästä ja sen voi uusia ennen voimassaoloajan päät-
tymistä. 
 
 
Lisätiedot: 
 
Riitta Pellinen 020 617 7202 riitta.pellinen@imatra.fi 
 
ja 29.4. alkaen Kirsi Mäyrä 020 6177 286 kirsi.mayra@imatra.fi  
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Erityisliikuntakortin myöntämisperusteet 
 

Kelakortin tunnuksella myönnettävät kortit 

Diagnoosi Kelakortintunnus 

Astma 203 

Diabetes 103 

Epilepsia 111 

Lihastauti 108 

Mielenterveys 112 tai 188 

MS-tauti 109 tai 303 

Parkinson 110 

Reuma 202 

Sepelvaltimotauti 206 

Sydämen vajaatoiminta 201 

 
Lääketieteellisen lausunnon perusteella myönnettävät kortit 

CP-vamma (diagnoosi G80) kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen 
selvitys 

Diabetes: lääketieteellinen selvitys tablettihoitoisesta diabeteksesta 

Elinsiirtopotilaat: lääketieteellinen selvitys 

Etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13), lääketie-
teellinen selvitys 

Invalideetti: haitta-aste vähintään 55% tai haittaluokka 11, lääketieteel-
linen selvitys 

Kehitysvammaiset: kehitysvammahuollon lausunto, kelan hoitotuki-
päätös tai lääketieteellinen selvitys 

Lihastauti (diagnoosi G70-G73) lääketieteellinen selvitys 

Mielenterveyspotilaat (diagnoosi F32,2) lääketieteellinen selvitys 

MS-tauti (diagnoosi G35) lääketieteellinen selvitys 

Osteoporoosi: lääketieteellinen selvitys 

Psoriasispotilas, joka sairastaa myös reumaa. 

Syöpäpotilaat: lääketieteellinen selvitys, alle kolme vuotta vanha todis-
tus 

Vammaiset lapset alle 16-v.: lääketieteellinen selvitys (esim. ADHD, 
autismi, epilepsia, syöpä, sydänlapset, astma, diabetes, reuma)   

 
Muut perusteet 

Näkövamma: näkövammaiskortti, haitta-aste 60% 

Kuulovamma haitta-aste 8 

 


