
 Kuntademokratiaverkoston 15.3.2017 tapaamisen 

yhteydessä järjestettävien digitaalisen osallistumisen 

minimessuille ilmoittautuneet yritykset ja lyhyt kuvaus 

esiteltävästä sovelluksesta   
 

Altogame  

Altogame on uudenlainen hajautetusti toimiva virtuaalinen osallistamis- ja tutkimusympäristö, joka 

hyödyntää peliteknologiaa. Sen avulla voidaan keskustella kohdennetusti valitusta aiheesta nimettöminä ja 

ilman hierarkioita. Sisäänrakennettu taidestimulaatio virittää osallistujien hermoverkostot tuottamaan 

uusia ideoita ja näkökulmia. Kaikki keskustelut tallentuvat mahdollista jatkokäsittelyä varten. 

 

Corefiner Oy 

Ideatehdas on tehokas joukkoistetun kehittämisen ja sidosryhmäkuulemisen verkkoratkaisu. Sen avulla 

yhteiseen tarkasteluun voi osallistua kymmenistä useisiin tuhansiin henkilöihin ajasta, paikasta ja 

päätelaitteesta riippumattomasti. 

 

Dimenteq Oy 

Harava on karttapohjainen kyselypalvelu, jonka avulla voit kerätä näppärästi tietoa ympäriltäsi. Palvelu 

edistää kansalaisten ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia omaan elinympäristöönsä liittyvässä 

suunnittelussa ja toimii myös asiakaspalautteen keräämisessä ja käsittelyssä, jatkuvana palautekanavana ja 

monipuolisena inventoinnin työkaluna. 

 

Dream Broker Oy 

Dream Broker on suomalainen onlinevideo ohjelmistotalo, jonka pilvipalvelua käyttää mm. FCG, 60 

suomalaista kuntaa, 16 sairaanhoitopiiriä ja tusina valtion virastoa yhdessä 700 muun pohjoismaisen 

asiakkaan kanssa.     Kyseessä on videoviestinnän ohjelmisto jolla kunnat voivat tehostaa ulkoista ja sisäistä 

viestinää, tehostaa koulutuksiaan saamalla ne ajasta ja paikasta riippumattomiksi sekä johtaa muutostaan 

tehokkaammin. 

 

Flowmedik Oy 

eRaati on sähköinen online-paneeli, jolla osallistat reaaliajassa ihmiset mukaan keskusteluun ja 

päätöksentekoon helpolla ja nopealla tavalla. 

 

Future Dialog 

Future Dialog ja autamme yhteisöjä osallistamaan sidosryhmiä päätöksentekoon ja vaikuttamiseen 

älypuhelinsovelluksen avulla.    Jokainen asiakkaamme saa oman, heidän visuaaliselle ilmeelle räätälöidyn 



sovelluksen, jonka avulla he voivat viestiä ja osallistaa sidosryhmiä.    Lahden kaupunki on käyttänyt vuoden 

Porukka-sovellusta ja osallistanut sen avulla yli 2500 asukasta ja kerännyt yli 175 000 vastausta. Käsiteltävät 

aiheet ovat vaihdelleet strategiatyöstä kaavoitukseen ja brändin kehittämisestä sähköisiin sotepalveluihin.    

Sovelluksen hyötyjä ovat:  - Osallistuminen ajasta ja paikasta riippumatta  - Nuorten aktiivinen 

osallistuminen (yli 50% käyttäjistä alle 40v)  - Lokaatiotiedon hyödyntäminen (kohdentaminen lokaation 

perusteella ja vastausten lokaation hyödyntäminen analysoinnissa)  - Osallistuminen ja sisällön luonti on 

helppoa  - Verkkosivupohjainen hallintapaneeli, jossa kaikista kysymyksistä piirtyy automaattinen graafi  - 

Datan saa helposti ulos jatkoanalysoitavaksi (Excel) tai presentaatiota varten (PDF) 

 

Joiqucom Oy 

Joiqu on pilvipalvelupohjainen digitaalinen työtila, joka yhdistää organisaatiot, tiimit ja sidosryhmät 

työskentelemään, jakamaan ja kommunikoimaan yhteen sijaintiin.    Joiqu auttaa organisaatioita 

työskentelemään tuottavammin, tekee työskentelystä läpinäkyvää ja säästää päivittäiseen työhön kuluvaa 

aikaa. 

 

KuntaAPI 

KuntaAPI on avoimella lähdekoodilla toteutettu keskusrajapintapalvelu, jonka avulla samaan rajapintaan 

voidaan koostaa informaatiota useasta eri lähteestä. Tietolähteitä voi olla esim. PTV, 

asiahallintajärjestelmä, puhelinluettelo, tapahtumakalenteri jne. Oikeastaan mikä tahansa kunnan 

käyttämä tietojärjestelmä, joka tarjoaa rajapinnan, voidaan integroida KuntaAPIin. 

KuntaAPIin voidaan rakentaa useampia erilaisia esityskerroksia, jotka hyödyntävät APIn koostamaa 

informaatiota. Yksi tällainen esityskerros on esim. www-sivusto. Muita esityskerroksia voivat olla esim. 

mobiiliapplikaatio, kolmannen osapuolen sovellus tms. Avoin rajapinta mahdollistaa esim. oppilaitoksille 

mahdollisuuden käyttää rajapintaa esim. ohjelmoinnin koulutuksissa. 

KuntaAPIn hallintatyökalulla (WordPress) voidaan lisätä PTV-informaatioon kuvia ja tekstejä eli PTV-dataa 

voidaan tällä tavalla ”rikastaa”. Samalla hallintatyökalulla tuotetaan KuntaAPIin sellainen informaatio, joka 

ei tule mistään muusta tietolähteestä. Näitä ovat esim. tiedotteet, uutiset jne. 

 

Lahden ammattikorkeakoulu 

Pocket City  Mobiilisovellus ja vuorovaikutusväline kaupungin kehittäjien ja kaupunkilaisten välille. 

Sovelluksella voi heittää käyttäjille haasteita ja toisaalta käyttäjät voivat jakaa kaupunkikokemuksiaan. 

Sovellus hakee pilottikohteita ja kaupunkeja vuoden 2017 aikana.  www.info.pocketcity.fi 

 

Me2we 

Me2we palvelun kautta työnantajat voivat tutustua opiskelijoiden, tutkijoiden ja alumnien profiileihin ja 

tehdä heille kohdennettuja työtarjouksia. Lisäksi palvelussa on mahdollisuus ehdottaa tutustua 

korkeakoulujen palvelutarjontaan ja ehdottaa projekti ja kurssiyhteistyötä koulujen opettajille. 

 

 

http://www.info.pocketcity.fi/


 

Valu Digital 

KuntaMOB Mobiilisovellus kuntapalveluiden markkinointiin   Kuntasivusto.fi verkkopalvelu kunnan 

viestinnän ja markkinoinnin edistämiseen   PTV-integraatiohanke WordPress-julkaisujärjestelmään 

 

 

 

 

 

 

 


