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Kokemuksia 
Vammaispalvelujen 
pilotista 



Henkilökohtaisena 
budjettina korvattiin 
kaupungin 
päivätoiminta ja 
omaishoidontuki 
opiskeluna ja 
asumisharjoitteluna 
Lehtimäen Opistossa 
vuosina 2012-2017
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Haaveet voi 
toteutua



Kohti omaa 
elämää ja 
itsenäistymistä
oman asunnon 
avulla
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Kohti 
unelmaa 
opiskelun 
avulla
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Harrastus
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Vammaisten Asiakasohjausyksikkö
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FjhSGe
pOTVg

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FjhSGepOTVg


Asiakaskokemus

 Löydän palvelun 
helposti

 Asiaani hoidetaan 
eteenpäin

 Olen itse osallisena 
palveluni 
suunnittelussa

 Tiedän, missä 
vaiheessa asiani on 
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Työntekijäkokemus

 Tiedän mikä  
tehtäväni on

 Teemme tätä 
yhdessä tiiminä

 Tiedän mitä muut 
tekevät

 Saan ja jaan tietoa
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Tavoitteet
 Meidät tavoitetaan helposti
 Viestintä on selkeää, 

reaaliaikaista, interaktiivista 
ja systemaattista

 Asiakkuuksien hoito on 
hallittua ja siinä 
hyödynnetään 
asiakassegmentointia

 Asiakas tietää missä 
vaiheessa hänen asiansa on
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Työntekijä tavattavissa!

• Keskiviikkoisin klo 13-15 
Tikkurila, Dixi, Ratatie 11, 2. krs

• Perjantaisin klo 13-15 Myyrmäki, 
Myyrmäkitalo, Paalutori 3

• Ei ajanvarausta!
• Matalan kynnyksen palvelu
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Neuvontaa ja ohjausta!

• Arkisin klo 9-15 p.09 839 24682
• Asiakas voi valita takaisinsoiton
• Myös kuljetuspalveluasiat!
• ”Yhden soiton taktiikka” 
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Me vastaamme!

• Vammaisneuvonta@vantaa.fi
• 24/7, asioida voi koska vain
• Ei tarvitse tietää kuka on oikea 

henkilö 
• Netissä lisäksi yleisimmin kysytyt 

kysymykset - osio
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mailto:Vammaisneuvonta@vantaa.fi


Helppoa ja sujuvaa!

• Yleisimmät hakemuslomakkeet 
netissä

• Lomakkeet voi suoraan täyttää ja 
lähettää selaimesta

• Ei tarvitse tietää osoitteita
• Asiakas saa vahvistuksen, kun 

hakemus on vastaanotettu 
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Miten toimintaa kehitetään
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• -Yhteiskehittämistoimijuuden areenat. Asiakkaat aktiivisina toimijoina 
kehittämässä palveluja

• -Digipalveluja vahvistetaan

• -Verkostoyhteistyötä vahvistetaan

• -Henkilöstön osaamispohjaa vahvistetaan
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