
VANTAAN NUORISO- JA YHTEISÖPALVELUT

MOBIILINUTAKORTTI

ESITYS 250123



NUORISOTILAT
Vantaan 14 nuorisotilaa ja 
kulttuuritehdas Vernissa 
tarjoavat nuorille mukavan ja 
turvallisen vapaa-
ajanviettopaikan sekä 
monipuolista 
harrastustoimintaa.

Nuorisotiloilta löytyy 
avoimien oleskelutilojen 
lisäksi monipuolisia tiloja 
harrastamiseen: kuntosaleja, 
studioita, bändikämppiä sekä 
pelitiloja. 

VANTAA.FI/NUORET



PERUSTIETOA

Nutakorttijärjestelmä on ollut käytössä Vantaalla syksystä 2020 
lähtien ja sitä on kehitetty yhteistyössä tietohallinnon 
ja Goforen kanssa. Koronanalla luonnollisesti on ollut vaikutusta 
käyttöönotossa ja kehittämisessä. 

Järjestelmän kanssa rinnakkain ei säilötä paperisia hakemuksia, 
vaan kaikki jäsentiedot ovat sähköisessä järjestelmässä. Kyseessä on 
selaimessa toimiva sivusto, ei applikaatio. 

Yhteydenpito nuorten huoltajiin on meille tärkeää. 

Nuoren huoltaja hakee nuorelle mobiilinutakorttia vahvan 
tunnistautumisen kautta (Suomi.fi) osoitteessa:

https://nutakortti.vantaa.fi/hae

Työntekijöiden hallintasivu on oma käyttöliittymänsä. 

https://nutakortti.vantaa.fi/hae


JÄSENKORTIN HAKEMINEN

Nuori haluaa nuorisotilojen 
jäsenkortin 

Nuoren huoltaja täyttää 
hakemuksen osoitteessa:

nutakortti.vantaa.fi/hae
Hakemus tallentuu järjestelmään

Työntekijä kirjautuu järjestelmään 

nutakortti.vantaa.fi/nuorisotyontekijat 

Työntekijä soittaa nuoren huoltajalle 

Kun puhelu on toteutettu, työntekijä 
tallentaa tietoihin ”kotisoitto tehty” 

Nuorelle lähtee järjestelmästä 
tekstiviesti, jossa linkki QR –koodiin, 

koodi toimii jäsenkorttina 

Nuori kirjautuu QR-koodilla 
nuorisotilalle läsnäolevaksi

Työntekijä kirjaa the Logbookiin 
osallistuneet toiminnan päätyttyä

Video hakemisesta: https://youtu.be/GOz5bvW0YGY

https://youtu.be/GOz5bvW0YGY




LOGBOOK 

- Järjestelmä ei keskustele  tilastointijärjestelmän kanssa. 
- Tiedot kirjautuneista viedään manuaalisesti Logbookiin. 

KIRJAUTUMISET

Esimerkiksi 
hätätilanteessa on 
mahdollista saada lista 
kirjautuneista ja 
saapumisajoista. 



MENTORIT 

VANTAA.FI/NUORET

Mobiilinutakortti- mentorien tehtävänä on huolehtia oman alueen uusien 
työntekijöiden perehdyttämisestä järjestelmän käyttöön tarvittaessa. 
(Pääkäyttäjiltä tulee uusille työntekijöille tallenne ja manuaali.)

Mentorit tuovat järjestelmässä olevat ongelmat, haasteet ja kehittämisideat 
pääkäyttäjien tietoon.

Kehitystyö yhdessä mentorit-tiimin ja pääkäyttäjän kanssa sekä viestin 
vieminen alueelle muutoksista ja ajankohtaisista asioista.

Mentorit tapaavat muutaman kerran vuodessa pääkäyttäjän koolle 
kutsumana, tarvittaessa useamminkin. Mentorien tapaamisissa 
tarkastellaan onnistumisia, haasteita ja kehittämiskohteita.



KOKEMUKSET 

VANTAA.FI/NUORET

- Hyviä puoli on se että kaikki Vantaan jäsenkorttitiedot ovat kaikkien 
työntekijöiden nähtävissä, joka helpottaa esimerkiksi alueilla 
toimimista. Lisäksi hyvä puoli on että tiedot ovat sähköisessä 
järjestelmässä ja ajan tasalla, ja poistuvat järjestelmästä 
säännöllisesti vuosittain.

- Meillä on ollut haasteita maahanmuuttajataustaisten nuorten kortin 
hakemisessa. Huoltajat eivät halua/pysty hakemaan korttia vahvan 
tunnistautumisen kautta. Näissä tapauksissa jäsenkorttia haetaan 
paperisella lomakkeella, työntekijä syöttää tiedot järjestelmään ja 
hävittää sen jälkeen paperisen lomakkeen tietoturvallisesti. 

- Järjestelmä ei keskustele tilastointijärjestelmän kanssa. Kun kaikilla 
nuorilla ei ole jäsenkorttia, joudutaan tekemään rinnakkaista 
kirjanpitoa paperilla, jotta kaikki kävijät tulevat tilastoihin merkityksi. 

- Kolmas kehittämistarve liittyy korttiin liitettäviin etuihin ja 
ominaisuuksiin. Tällä hetkellä kortissa ei ole muita 
ominaisuuksia/hyötyjä nuorelle joten motivaatio sen hankkimiseen 
tulee löytää, ennen kuin järjestelmää päästään kehittämään sille 
asteelle, että nuori kortin haluaa hankkia. 



MISSÄ MENNÄÄN NYT?

- Järjestelmää kehitetään kehityssprinteissä. Tällä hetkellä korttiin 
ei liity muita ominaisuuksia ja rajapintaa tilastointijärjestelmään 
ei ole. Järjestelmästä saa ulos tällä hetkellä Logbookin mallisen 
tilastoinnin nuorisotila-illoista, mutta työntekijän on 
manuaalisesti vietävä tieto Logbookiin.

- Vantaan nutakortti perustuu siis avoimeen lähdekoodiin, joka on
käyttöönotettavissa rakentamalla oma järjestelmä sen pohjalta. 
Espoo on rakentanut oman järjestelmän Vantaan luoman koodin 
pohjalta. Kehitystyötä tehdään Espoon kanssa yhdessä. 

- Tulevaisuuden kehittämistoiveet liittyvät käytettävyyden 
parantamiseen, integraatioon tilastointijärjestelmän kanssa, 
etuihin sekä viestintään ja markkinointiin.



TIETOSUOJA JA TIETOTURVA 
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Vantaan kaupungilla on käytössä henkilöstön 

tietosuojakoulutukset, jotka jokaisen henkilötietoja 

käsittelevän työntekijän on suoritettava. Koulutus on 

kolmiosainen sisältäen myös testin. Kokonaisuus 

suoritetaan verkkoalustalla.  

Mobiilinutakortti- palvelusta on tehty tietosuojan 

vaikutustenarviointi. Vaikutustenarvioinnin prosessi 

tehtiin yhdessä tietosuojavastuuhenkilön (lakimies) 

kanssa. Vaikutusten arviointi on pitänyt sisällään riskien 

arvioinnin. Informointiasiakirja on tehty tämän prosessin 

tuotoksena. Kun järjestelmää päivitetään, myös näitä 

dokumentteja pidetään ajantasalla. 

Lisätietoja Vantaan kaupungin henkilötietojen käsittelystä 

tästä linkistä. 

Henkilötietojen käsittely nuorisotyössä ja toiminnassa. 

https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/henkilotietojen-kasittely
https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/selosteet-oikeudet-ja-tietosuoja/henkilotietojen-kasittely/henkilotietojen-kasittely-nuorisotyossa-ja-toiminnassa


Kiitos! 

Annika Bäck

suunnittelija/ Vantaan kaupunki/ nuoriso- ja yhteisöpalvelut/ 
alueellisen nuorisotyön palveluyksikkö
Gsm +358 400 662739
annika.back@vantaa.fi

mailto:annika.back@vantaa.fi
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