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Nuorisopalvelut ja 
digitaalinen 
nuorisokortti

Turun kaupungin nuorisopalvelut



”Nuorisokortti on kuntien nuorisotoimien maksuton, 
henkilökohtainen jäsenkortti ja sillä pääsee kaikille seutukunnan 
kuntien nuorisotiloille. Nuorisokortilla on mahdollista saada myös 

alennuksia. Nuorisokortin tarkoituksena on lisätä turvallisuutta 
nuorisotoiminnassa ja kodin ja nuorisotyön välistä yhteistyötä.” 

(Isotalo, H. 2019, 6.)

Mikä on ”nuorisokortti”?



Taustaa

Digitaalisiin nuorisokortteihin liittyvä selvitys toteutettiin 
syksyllä 2022 osana Turun kaupungin nuorisopalvelujen 
digitaaliseen nuorisotyöhön ja digitaaliseen viestintään 
liittyvää projektia "Sosiaalisen median yhteisöjen ja verkon 
hyödyntäminen nuorisotyössä" (2019-2022)

Pyrimme selvittämään, millaisia digitaalisia 
nuorisokorttiratkaisuja kunnilla on ja mitä Turku voisi niistä 
oppia/hyödyntää.

Kuntien nuorisokorttiratkaisuista ei ole keskitetysti 
tietopankkia, joten selvitystyö ei kerro koko Suomen tilannetta. 
Digikortteja käyttäviä kuntia kartoitettiin googlaamalla, 
kontaktoimalla isoja kuntia ja tarkastamalla kuulopuheita.



Kunnat, 
joita 
lähestyin

Helsinki (Jaakkko Rautavaara)
Espoo (Tuomas Rapp)
Vantaa (Annika Bäck)
Joensuu (Annu Jantunen)

On digitaalinen nuorisokortti

Lahti (Susanna Ormaa-Perälä)
Oulu (Maria Orrenmaa)

Ei ole digitaalista nuorisokorttia

??

Tampere (Jaane Kaakinen -en saanut vastausta,
netissä puhutaan klubikortista, jossa hakuprosessi
sähköinen)

Masku (Joni Tanhuanpää, hakuprosessi
digitalisoituitu Webropol-lomakkeella)

Lisäksi tutustuttiin
Nuorisopassi
Opiskelijakortit Tuudo ja Frank

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


 Pahvikortti menneisyyttä

Lähtötilanne ja taustaoletukset 

Digikortti on runsaudensarvi

-Nuorilla on aina mobiililaite mukana, joten 
helpointa nuoren kannalta, jos kaikki samassa
- Paperilla toteutettava kortin hakuprosessi 
työllistää työntekijöitä, koska laput katoavat 
nuorilta matkalla ja tiedot on siirrettävä käsin 
digitaaliseen järjestelmään
-Kävijäseuranta (lkm, ikä) nuorisotiloilla 
perustuu tällä hetkellä työntekijän arvioon

Henna Isotalon opinnäytetyö (Turun AMK, 2019) 
"Seutukunnallisen nuorisokorttijärjestelmän 
toimintamallin kehittämisestä Turun seutukuntaan" 
--> digikorttiin toivottiin yhteystietojen ja 
kävijäseurannan lisäksi mm. tiedottamista 
toiminnoista ja tapahtumista;  nuorisotilojen sijainnit 
kartassa ja yhteystiedot; etuja ja alennuksia; yhteys 
muuhun nuorille suunnattuun kunnan palveluun

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Kortteja hyödynnetään pääasiassa 
nuorisotilojen kävijäseurantaan ja 
vanhempien ja nuorten yhteystietojen 
keruuseen.

Selvitystyö: todellisuus

Digitaalisella nuorisokortilla nuori pääsee 
nuorisotilalle, Joensuussa myös 
hyödyntämään harraste-etuja, esim 
uimahallia



Sovelluksena tai 
selaimessa 

Huoltaja antaa 
luvan tai saa tiedon 

Kirjautuminen 
toimintaan qr- 

koodilla
Selaimessa: Joensuu, Espoo, Vantaa, 

Helsinki
Sovellus: kaupallisen toimijan 

Nuorisopassi

Yhteistyö Wilman kanssa: kaupallinen 
Nuorisopassi (oliko kunnilla?)

Lupaa ei tarvita, vanhempi saa tiedon: 
Joensuu

Huoltaja hankkii kortin verkossa, ei 
vahvaa tunnistautumista: Helsinki

Vahva tunnistautuminen: Espoo, Vantaa
 

Nuorisotilalle kirjaudutaan qr-koodia 
näyttämällä: Espoo, Vantaa, Helsinki

Nuorisotilalle kirjaudutaan qr-koodilla 
tai viivakoodilla: Joensuu

Nuorisotilalle kirjaudutaan lukemalla 
seinältä qr-koodi sovelluksella: 

Nuorisopassi

Digikorttien perusominaisuuksia 



Mitkä ovat korttien haasteita 

... vaan  ne pitää siirtää sinne
manuaalisesti. Tämä kuluttaa
edelleen työntekijöiden
työaikaa. (ei yhteensopivuutta
Logbook, NuoDo, Kompassi)

Tiedot eivät tallennu 
suoraan mihinkään 
raportointijärjestelmään...

Kaupallisiin digipalveluihin 
tottuneille kuntien digikortit 
näyttäytyvät ehkä ankeina. 
Jos kortin hyöty on sisäänpääsy 
tilalle, sen ottaminen on "pakko"

Nuorelle ei tarjota erityisiä 
houkuttimia kortin 
hankkimiseksi...

Nuorisokortit eivät ole 
olennainen osa kunnan 

nuorille suunnattuja 
digitaalisia palveluja 

... vaan irrallinen kortti, 
pahimmassa tapauksessa 
yksi lukuisista erillisistä 

palveluista tai sovelluksista

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


01

Digitaalinen hakuprosessi: Huoltajan ja 
nuoren yhteystiedot digitaalisesti, 
helpottaa myös työntekijän työtä

02

Digitaalinen kävijäseuranta 
(kävijämäärän tarkkuus, kävijätiedoissa 
näkyy esim. nuoren itse määrittelemä 
sukupuoli, jos sukupuoli tilastoidaan)

03

Kortista helposti nähtävissä 
tunnistetietoja ja symboleja (esim. 
nuoren kuva, kuvauslupa)

04 Kortti nuorella aina mukana

05

Tiedot saa nuorisokorttijärjestelmään 
siten, että ne poistuvat automaattisesti 
esim. kerran vuodessa

Perusasiat 
joihin 
digikortti 
helposti 
vastannee



Mitkä muut 
ominaisuudet 
voisivat 
tuoda 
kunnalle tai 
käyttäjälle 
lisäarvoa?

Tällöin kortti toimisi nuorella etukorttina esim. kunnan muita 
nuortenpalveluita käytettäessä tai ulkopuolisia etuja
hyödyntäessä

Kortissa olisi nuoren kuva, nimi ja muita tarvittavia 
tietoja, ehkä myös symboli joka todentaa kortin 
olevan originaali eikä kuvakaappaus

Mikä kaikki nuorelle hyödyllistä, mihin toimintaan kortti voisi 
houkutella (tosin pelkkä kortti ei riitä vaan oltava resurssia 
viestiä, tehdä kamppiksia yms)

Kortilla voisi käyttää kunnan muita palveluita

Mahdollisuus tiedottaa kunnan muista palveluista, 
aikataulumuutoksista, mahdollisesti myös muiden 
toimijoiden palveluista

Onko tarkoituksenmukaista, että tapahtuu teknisesti osana 
nuorisokorttia vai muissa kanavissa

Mahdollisimman helppo datan hyödyntäminen 
kunnassa muualla



Tietohallinto 
mukaan varhaisessa 

vaiheessa

Vaihtoehto 
tilanteisiin, joissa 

nuorella ei 
älypuhelinta tai 

akku loppu

Kehittäminen  
jatkuu  

käyttöönoton 
jälkeen

 Millainen tämä vaihtoehto on esim. 
tilanteissa, kun saavutaan tilalle?

Kuka kehittämiseen osallistuu, kuka 
prosessia vetää (tuoteomistaja?), 

kuka kehittämisen maksaa?

Selvityksestä nousseet vinkit 
suunnitteluprosessiin:



Mikä voisi 
mennä 
pieleen eli 
uhat

Tietoturva pettää

Valmis tuote ei vastaa odotuksia : Tilaaja ei tiedä mitä 
haluaa, valittu toimittaja ei pysty toimittamaan tilattua 
tuotetta (HUOM! Ovatko kaikki digikorttikunnat selvinneet 
ilman toimittajan kilpailuttamista hyödyntämällä tuttua 
kumppania?) 

Teknologia vanhenee jo pitkässä kehitysprosessissa: nyt 
pinnalla on qr-koodi, samaan aikaan etämaksamisessa
toimii nfc-lähilukuteknologia --> mikä on nuorisokortin 
tulevaisuuden teknologia?

Tuotteen jatkokehittämiseen ei ole rahaa

Tuotteessa ei ole tulevaisuudessa tarvittavia rajapintoja

Mahdollinen kohdennettu viestintä ahdistaa nuorta

Kuvatonta ja nimetöntä qr-koodikorttia on helppo kopioida 
kavereille screenshottina



Mahdollisuuksia
Vantaalla avoin lähdekoodi ja esim. Espoo 
kehittänyt sen päälle --> yhteistyö

Joensuussa diginuorisokortti osa nuorille 
suunnattuja, selaimen kautta hyödynnettäviä 
verkkopalveluja

Digitaalinen nuorisokortti, 
tilastointijärjestelmä ja kunnan muut 
digitaaliset palvelut saattavat linkittyä 
toisiinsa -- valintoja pitäisi pystyä tekemään 
kokonaisuuksia ajatellen 

Millaisia muita kumppaneita mukaan?
Visuaalisuus, houkuttelevuus, ajankohtaisuus

Kerättyä dataa voidaan hyödyntää 
tarpeen mukaan -- mitä dataa siis 
halutaan kerätä?

 Millaisia rajapintoja jo tunnistetaan: 
huoltajat voivat tunnistautua vahvasti 
Wilman kautta ja antaa käyttöön esim. 
yhteystiedot / mikä Nuodon tilanne?

Mikä kehittämisessä maksaa ja mitä 
rahalla voisi saada? Selvityksen 
perusteella kustannukset 
kehittämistyössä 40 000e - 100 000e ja 
silti ollaan vielä asiakkaan kannalta 
melko yksinkertaisessa tuotteessa --> 
mikä on se ongelma, joka odottaa 
ratkaisua?



Mitkä ovat kuntasi 
minimivaatimukset 
nuorisokortille? Mitä hyötyä 
digikortista on nuorelle, 
huoltajalle, nuorisopalveluille, 
kunnalle? 


