
QR-koodi Vammaiskorttiin



Tämä on EU:n Vammaiskortti.
Löydettäessä pyydetään lähettämään 
Vammaiskorttitoimisto
PL xxx, 00000 Tampere
www.vammaiskortti.fi
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

QR-koodi

Esimerkki:



Mitä hyötyä on ottaa QR-koodi kortille?

QR-koodin avulla voit esittää 
palvelutilanteessa palveluntarjoajille 
asioita ja tietoja, jotka auttavat 
toteuttamaan palvelun juuri sinulle 
sopivana. 



Tämä on EU:n Vammaiskortti.
Löydettäessä pyydetään lähettämään 
Vammaiskorttitoimisto
PL xxx, 00000 Tampere
www.vammaiskortti.fi
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

1. vaihe
• Pyydä asiakaspalvelijaa lukemaan koodi
• Tai avaa se omalla (tai avustajan) 

laitteella 

2. vaihe
• Asiakaspalvelija näkee What 

Matters to Me –sovelluksessa 
olevat tiedot henkilökohtaisista 
erityistarpeistasi

QR-koodin lukemiseen tarvittavia 
maksuttomia sovelluksia löytyy kaikista 
mobiilisovelluskaupoista (Google Play, 

AppStore jne.)



Mene osoitteeseen
https://app.whatmattersme.com/#?lang=fi

Tallenna osoite internetselaimesi suosikkeihin tai kirjanmerkkeihin niin löydät 
What Matters to Me -palvelun helposti ja kätevästi aina kun haluat katsoa tai 
muuttaa tietojasi.



Valitse 

”Luo oma

tarvesivusi”



Valitse tarvekuvailuista ne, jotka koskevat sinua ja jotka 
arvioit hyödyllisiksi Vammaiskortin käyttötilanteissa

– Valittavissa olevat vaihtoehdot löydät vierittämällä sivua 
alaspäin

Valitse tarve 
napsauttamalla 
tästä

Lisää tarvittaessa tarvettasi 
kuvaavia lisätietoja.
Kerro asioita, jotka auttavat 
palveluntarjoajaa palvelemaan 
sinua paremmin.

Puuttuuko joku sinulle tärkeä tarvekuvaus? Lähetä meille 
viestiä: support@whatmattersme.com



Voit liikkua sivulla 
myös oikean 
reunan 
tarvekategorioiden 
otsikoita 
klikkaamalla 



Kun olet valmis, paina 



Esikatsele tarvesivusi sisältö

Voit palata takaisinpäin painamalla 

Kun olet valmis, paina

Jos tässä vaiheessa unohdat jonkun asian tai tulet myöhemmin toisiin 
ajatuksiin, niin ei huolta: voit käydä muuttamassa ja täydentämässä 
tietojasi milloin vain kirjautumalla omiin tietoihisi.



Tarvesivun esikatselu – valitsemasi tiedot näkyvät palveluntarjoajille 
kun näytät heille kortistasi QR-koodin.

Esimerkki:



Rekisteröidy palvelun käyttäjäksi
– Anna sähköpostiosoitteesi

– Valitse haluamasi salasana (vähintään 6 merkkiä)

– Valitse asuinmaa-valikosta ”Finland”

– Tutustu palvelun käyttöehtoihin ja tietosuojakäytännön 
kuvaukseen ja hyväksy ne



Anna tarvesivullesi nimi, esimerkiksi 
”Vammaiskortti”

Voit tehdä useita erilaisia tarvesivuja eri käyttötarkoituksia varten. 
Nimeämällä ne itsellesi sopivalla tavalla löydät ne helposti omista 
tiedoistasi. Palvelun tarjoajat eivät näe sivusi nimeä. 



Määritä sivusi näkyvyys

Suositus: valitse ”näkyy kaikille, jotka tietävät sivuni osoitteen”

Jatkaaksesi paina

Kysymysmerkkiä klikkaamalla saat 
esiin lisätietoja eri vaihtoehdoista



Tietosi on nyt tallennettu ja voit liittää 
tarvesivusi Vammaiskorttitilaukseesi

Kopioi tarvesivusi linkki käyttöohjesivulta painamalla ”Kopioi 
leikepöydälle” ja liitä se Vammaiskorttitilaukseesi 

Esimerkki:



Jos teet korttitilauksen myöhemmin, niin 
löydät linkin sähköpostiisi tulleesta viestistä

Esimerkki:



Lisää linkki korttitilaukseesi

• Kirjaudu korttitilausjärjestelmään www.vammaiskortti.fi/kirjaudu

• Etene järjestelmän antaman ohjeistuksen mukaisesti

• Lisää kopioimasi linkki QR-koodin lisäämistä koskevassa 
vaiheessa ja testaa sen toimivuus järjestelmässä olevalla 
painikkeella

• Tee tilaus loppuun 

• Saat kortin noin kuukauden kuluttua tilauksesta ja QR-koodi löytyy 
sen kääntöpuolelta

Vammaiskortista lisätietoja: www.vammaiskortti.fi



Lisätietoja



Voit käyttää palvelua maksutta 30 päivän ajan

Mikäli:

• haluat jatkaa palvelun käyttöä tämän jälkeen, maksa sähköpostiisi 
rekisteröitymisen jälkeen tuleva lasku (palvelun hinta 1,49 €/kk, sis. alv., 
maksu laskutetaan vuodeksi kerrallaan)

• et halua jatkaa palvelun käyttöä kokeiluajan jälkeen, niin sinun ei tarvitse 
tehdä mitään. Maksua ei veloiteta sinulta.



Palveluun kirjautuminen

• Palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen jälkeen 
pääset palveluun etusivun oikean yläkulman 
kirjaudu sisään -painikkeella



Palveluun kirjautuminen

• Kirjaudu antamalla sähköpostiosoitteesi ja 
rekisteröitymisen yhteydessä antamasi salasana

• Jos olet unohtanut salasanasi, paina unohdin 
salasanani –linkkiä 



Omien tietojen hallinta

• Kirjautumalla palveluun pääset omien tietojesi hallintaan 

• Omissa tiedoissa näet :

– Palvelun käyttöoikeusajan

– Listauksen tekemistäsi tarvesivuista

• Pääset katselemaan ja muokkaamaan omia tarvesivujasi

• Voit aloittaa uuden tarvesivun tekemisen



Omien tietojen hallinta - esimerkki

Vaatii avainkoodin

Vaatii avainkoodin

Näkyy linkin saaneille

Näkyy linkin saaneille

Näkyy linkin saaneille

Sinulla on rekisteröitymisen jälkeen 30 
päivää maksutonta palvelun 
käyttöaikaa.

Aloita uuden tarvesivun 
tekeminen

Valitse listauksesta tarvesivu, jota 
haluat katsoa tai muokata.



Ota yhteyttä!

Jos sinulla on kysyttävää What Matters to Me 
-palvelun käytöstä tai haluat antaa palautetta 

–lähetä viesti osoitteeseen 
support@whatmattersme.com

Lähetä Vammaiskorttia koskevat tiedustelut ja 
palautteet osoitteeseen: vammaiskortti@kvps.fi


