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Nuorisopassi taustaa

• Laajimmin Suomessa käytössä oleva nuorten hyvinvointisovellus

• Kehitetty Porin kaupungin kanssa alkaen 2015

• Nuorisopassin piirissä 17 kuntaa ja n. 28 000 nuorta

• Palveluntarjoaja Porilainen yritys Otium Innovations Oy

• Nuorisopassin infovideo



Nuorisopassi taustaa

• Nuorisopassi on mobiilikäyttöinen etujärjestelmä, jonka kautta nuorille 

voidaan tarjota vapaa-ajan viettoon liittyviä kaupungin, järjestöjen, yritysten 

maksuttomia tai alennettuja esim. liikunta- tai kulttuuri-etuja

• Lisäksi nuorisopassia voidaan käyttää erilaisten maksuttomien palveluiden 

markkinoimiseen sekä yleisesti viestintään vapaa-ajan mahdollisuuksista 

harrastus- ja tapahtumakalenteri-integraation kautta.

• Nuorisopassi on henkilökohtainen



• Esimerkkejä eduista:

• Etuja voi kohdentaa eri ryhmille tai yksittäiselle oppilaalle tarpeen mukaan

• Edut voivat olla voimassa jatkuvana tai tietyn ajan

• Etuja voidaan tarjota etukäteen määritelty määrä

• Edut ovat nuorelle maksuttomia tai alennettuja

Nuorisopassi taustaa

Vapaa pääsy 

salibandyotteluun

Kaksi ilmaista kokeilua 

tanssiin

Maksuton keilailu sis. 

kenkävuokran

Vapaa pääsy konserttiin
Ilmanen hedelmä 

K-Marketista

Neljä maksutonta 

linja-automatkaa



Nuorisopassin käyttö

• Nuorisopassin käyttö edellyttää huoltajan lupaa siirtää nuoren tiedot 

nuorisopassin verkkosovellukseen. Kysymys luvan antamiseen on lähetetty koulun 

kautta Wilmassa.

• Kun oppilaan tiedot on viety nuorisopassi-järjestelmään saa Nuori aloittaa 

nuorisopassin käytön.

• Tämän jälkeen Nuorisopassin käyttö sisältää neljä vaihetta, jotka on esitetty 

seuraavalla dialla.

• Ainoastaan sovelluksen lataaminen edellyttää verkkoyhteyttä, käyttö ei edellytä.

• Informoimme huoltajia/oppilaita nuorisopassin käytöstä elokuussa



Nuorisopassin etujen käyttö

1. Lataa maksuton Nuorisopassi-sovellus älypuhelimen sovelluskaupasta. Sovellus 

on ladattavissa Android- ja iOS-käyttöjärjestelmiä käyttäviin puhelimiin.

2. Kirjaudu sovellukseen koulun sähköpostitunnuksella ja salasanalla, valitse 

kirjautumistavaksi ”0365”. Jatka hyväksymällä käyttöoikeudet.

3. Tutustu etuihin etulistauksesta tai hakutoiminnon kautta

4. Etu käytetään edun käyttöpaikassa: Näytä Nuorisopassi-sovellusta esim. kassalla, 

lipunmyynnissä tai seuran ohjaajalle ja valitse sovelluksesta käytettävä etu: 

Pyyhkäise näyttöä "Käytä pyyhkäisemällä". Vahvista ja käytä etu kuittaamalla 

"Lopeta pyyhkäisemällä" ja "Lopeta edun käyttö. Kyllä".  Etu on hyväksytty, kun 

edun käyttöpaikan henkilökunta näkee ruudulla tekstin "Etu on käytetty."



Nuorisotilojen kävijäseuranta

• Etujen käytön lisäksi uutena palveluna lukuvuonna Nuorisopassiin tulee 

kävijäseuranta-palvelu, jonka avulla haluamme seurata nuorisopassin 

omaavien nuorten käyntimääriä nuorisotiloilla.

• Kun nuori vierailee minkä tahansa alueen nuorisotilalla tulee hänen lukea 

nuorisopassilla oven suuhun seinälle kiinnitetty tunniste. Tunniste luetaan 

yhden päivänä aikana vain kertaalleen

• Kävijäseuranta otetaan käyttöön samassa yhteydessä etujen käytön 

kanssa elokuun lopussa



Nuorisopassi Turussa 
lukuvuonna 2022-2023



Nuorisopassi lukuvuonna 2022-2023

• Nuorisopassi tulee kuuden koulun 7.-luokkalaisten käyttöön lukuvuonna 

2022-2023

• Käyttöaika: Elokuu 2022–18.6.2023. Käytön aloitus tarkentuu elokuussa.

• Koulut: Nummenpakan koulu/Aurajoen yksikkö, Puropellon koulu, 

Rieskalähteen koulu, Syvälahden koulu, Topeliuksen koulu ja Yli-Maarian 

koulu.

• Jatkokokeilun perusteella arvioidaan Nuorisopassin käyttöönottoa pysyvästi 

Turussa. 



Markkinointi ja viestintä

• Nuorisopassia esitellään 7. luokkalaisille oppilaille yläkouluissa 19.8-25.8. 

suoritettavan koulukierroksen yhteydessä.

• Tätä diaesitystä voi hyödyntää koulujen luokkatunneilla Nuorisopassiin 

perehdyttämisessä.

• Kaikilta kuudelta koululta tullaan kartoittamaan kolme nuorta Nuorisopassi-

agenteiksi, joiden tehtävä on auttaa muita 7. luokkalaisia nuoria sovelluksen 

käyttöönottamisessa sekä kannustaa käyttämään etuja. Kartoitus toteutetaan 

sovelluksen kautta lähetettävällä viestillä syyskuun alussa. Nuorisopassi-

agenteiksi lähtevät henkilöt tullaan palkitsemaan agenteiksi lähtemisestä.



Kiitos!


