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Harrastuspassi

• Harrastuspassi on yläkouluikäisille suunnattu mobiilisovellus, johon kunnat 

(esim. sosiaali- ja liikuntatoimi), yritykset, säätiöt ja yhdistykset voivat ladata 

maksuttomia ja maksullisia harrastuksia, harrastusten kokeilukertoja, 

pääsylippuja tai muita etuuksia.

• Harrastuspassin tavoitteena on lisätä nuorten yhdenvertaisia 

mahdollisuuksia kokeilla erilaisia harrastuksia ja löytää itselleen sopiva 

harrastus.

• Ilmaiset ja maksulliset harrastukset

• Maksullinen kunnille, joiden asukasluku on yli 10 000 asukasta.

• Kunta tekee palvelusopimuksen Haltu Oy:n kanssa, joka vastaa passin 

kehityksestä sekä tuki- ja ylläpitopalveluista.





Harrastuspassi 

iskuryhmä

• Valkeakosken kaupunki
• Kotkan kaupunki
• Helsingin kaupunki
• Sipoon kunta
• Tampereen kaupunki
• Pirkkalan kunta
• Espoon kaupunki
• Vantaan kaupunki
• Turun kaupunki
• Hämeenlinnan kaupunki
• Kirkkonummen kunta

Sulkavan kunta 
kehittämispäällikkö Susanna Issakainen

Hartolan kunta 
vapaa-aikapällikölle Anna-Maija Muurinen

Pertunmaan kunnan 
vapaa-aikasihteeri Jaana Nummiranta

Harrastuspassi otettu 

käyttöön



Harrastuspassin hinnoittelu

• Palvelun kuukausimaksu kattaa:

– palvelun käyttöoikeuden 

– tarvittavat tukipalvelut määräytyvät kunnan asukasluvun mukaan.

• Kunnan väkiluku: alle 10 000 asukasta 0,00 €/kk alv 0%

• Kunnan väkiluku: 10 001 - 20 000 asukasta 500,00 €/kk alv 0%

• Kunnan väkiluku: 20 001 - 50 000 asukasta 750,00 €/kk alv 0%

• Kunnan väkiluku yli 50 001 asukasta 1 000,00 €/kk alv 0%

• Käyttöönotto on maksuton.



• Työkalun paikallisten nuorten 

aktivoimiseen ja vapaa-ajan 

harrastustensa tukemiseen.

• Valmis palvelu ja heti käyttöönotettavissa. 

– Käyttöönoton jälkeen järjestelmän ylläpitäjän 

tehtäväksi jää Nuorisopassin käyttäjien ja etujen 

hallinta verkkosovelluksen avulla. 

– Etuja voidaan muuttaa reaaliaikaisesti 

– Raporttien avulla etujen käyttöä voidaan seurata.

• Etujen ja käyttäjien tiedot tallennetaan tietoturvallisesti 

ja tietosuoja-asetuksia noudattaen pilvipalveluun. 



• Porissa syntynyt etujärjestelmä, 

jonka kautta nuoret pystyvät 

lunastamaan kulttuuri- ja 

harrastusetuja.

• https://nuorisopassi.fi

https://nuorisopassi.fi/


Nuorisopassi jo käytössä seuraavilla paikkakunnilla:

• Pori

• Rauma (Färmi)

• Sastamala

• Orivesi

• Lempäälä

• Nokia

• Ylöjärvi

Nuorisopassi voi integroitua 

harrastuskalenteriin esim. 

SatakuntaEvents



Nuorisopassi hinnoittelu

• Hinta perustuu aktiivisiin käyttäjiin

• Aloituskustannus on 4500 € + alv, joka sisältää 

palvelun aloituksen, koulutuksen ja tuen.

Kokeilu

• Pilotilla pääsette tutustumaan tarkemmin 

Nuorisopassin ominaisuuksiin ja käyttöön, jonka 

jälkeen voi tehdä päätöksen aloituksesta. 

– Kolmen kuukauden pilotin kustannus on 2500 € + 

alv ja siihen voidaan tuoda mukaan maksimissaan 

500 oppilasta.



HOBIHOBI.FI kokoaa Vantaalaiset 

harrastusmahdollisuudet yhteen paikkaan

• Maksuttomia ja maksullisia harrastuksia liikunnasta kuvataiteeseen 

• Palvelu on käyttäjille sekä toiminnan järjestäjille maksuton 

• Auttaa kuntalaisia vauvasta senioreihin löytämään harrastuksia

• Voi ilmoittautua SuomiSportissa, edellyttää SuomiSport ID:n eli 

rekisteröitymisen.

• Palveluiden tuottajille uusi maksuton markkinointityökalu 

• Palvelua kehitetään Vantaan kaupungin liikuntapalveluiden, nuoriso- ja 

kulttuuripalveluiden sekä Olympiakomitean yhteistyönä.

• Osa kansallista Suomisport-alustaa. 

• Lisätietoja: hobihobi@vantaa.fi Markus Helanen markus.helanen@vantaa.fi 043 

826 8440
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