
Suosittu KaupunkiAppis on 
kuntien oma mobiilisovellus – jo 
yli 90 000 latausta!



● KaupunkiAppis on mobiilisovellusalusta

● Modulaarinen rakenne mahdollistaa helpon 
käyttöönoton 

● Kehitetty yhteistyössä Tampereen Kaupungin 
kanssa

● Ensimmäinen versio julkaistu vuonna 2019 

● Yli 90 000 latausta

KAUPUNKIAPPIS

Mobiilisovellus 
kunnille ja 
kaupungeille! 



TEIDÄN KAUPUNKINNE

● Palvelut (julkinen liikenne, kirjasto, 
liikuntapaikat)

● Kaupallisten toimijoiden palvelut

● Tapahtumat 

● Vuorovaikutus 

● Osallistaminen 

Käden 
ulottuvilla



PAIKALLISTEN 

YRITYSTEN PALVELUT

TAPAHTUMAT JA

KULTTUURI

TEIDÄN KAUPUNKINNE

LIIKKUMINEN

KAUPUNGISSA

Vetovoimaa
ja hyötyä



Mobiilisovellus 
● Kyselyiden esittäminen 
● Monivalinta / vapaamuotoinen vastaus 
● Avoin palaute
● Vikailmoitukset 

Sisällönhallinta ja integraatiot 
● Hallintatyökalu (selainkäyttöinen) 
● Tulosten lataus (esim excel) 
● Integraatiot muihin järjestelmiin 

TEIDÄN KAUPUNKINNE

Osallistaminen
ja palaute



Sitouta ja mahdollista 
päätöksentekoon 
osallistuminen

Kerää palautetta 

Analysoi tuloksia 



Mobiilisovellus 
● Julkisen liikenteen aikataulu- ja reittihaut
● Tampereella uusi raitiotie ja lähijunaliikenne on myös yhdistetty 

mukaan kaikkiin hakuihin.

Sisällönhallinta ja integraatiot 
● Aikataulu- ja reittitiedot tuodaan sovellukseen kaupunkien Open 

Data-lähteistä 
● Myös muut integraatiot ovat mahdollisia

TEIDÄN KAUPUNKINNE

Julkinen liikenne ja 
muu liikkuminen



Tarjoa asukkaille hyötyjä 
jokapäiväiseen arkeen!

Kannusta käyttämään 
julkista liikennettä 



Mobiilisovellus 
● Käyttäjälle on tarjolla sovelluksessa paikallisten yritysten 

tarjouksia
● Tarjousten haku ja suodatus 
● Näytä lähellä olevat tarjoukset

Sisällönhallinta ja integraatiot 
● Hallintatyökalu (selainkäyttöinen) 
● Kattava tarjousten luonti ja hallinta 

TEIDÄN KAUPUNKINNE

Paikallisten yritysten 
tarjoukset



Mobiilisovellus 
● Tapahtumakalenteri haulla ja suodatuksilla
● Nähtävyys- ja kulttuuriraittitoiminnallisuudet
● Sisällön erittely asukkaille ja matkailijoille (tulossa syksy 2021)

Sisällönhallinta ja integraatiot 
● Olemassa olevat integraatiot mm. Dyme Events-, 

Eventz-rajapintaan, WordPress REST API)
● Valmius minkä vaan integraation toteuttamiseen on olemassa, 

kunhan soveltuva datalähde vain on saatavilla.

TEIDÄN KAUPUNKINNE

Tapahtumat ja 
kulttuuri



Tue kaupunkisi 
vetovoimaisuutta

Tarjoa palvelut helposti 
käytettäväksi!



TEIDÄN KAUPUNKINNE

Liikunta- ja 
virkistyspaikat
Mobiilisovellus 
● Liikunta- ja virkistyspaikat tulossa uutena ominaisuutena
● Haku nimellä, suodatukset esimerkiksi lajin perusteella
● Selaus karttanäkymässä

Sisällönhallinta ja integraatiot 
● Liikuntapaikkasisältöjen tuonti rajapinnan avulla toisesta 

järjestelmästä, tai
● hallinta Geniem Jana -paikkatietojärjestelmällä



TEIDÄN KAUPUNKINNE

Kirjastokortti
aina mukana
Mobiilisovellus 
● Sähköinen kirjastokortti 
● Kirjastopalveluiden laajennus: aineistohaut, lainaukset, varaukset 

ja yhteystiedot.

Sisällönhallinta ja integraatiot 
● Olemassa olevat rajapinnat: Axiel, Koha Suomi
● Valmius minkä vaan integraation toteuttamiseen on olemassa, 

kunhan soveltuva datalähde vain on saatavilla.



Muut 
toiminnallisuudet...

TEIDÄN KAUPUNKINNE SOVELLUKSEN

● Sää ja ilmanlaatu

● Kaupungin tiedotteet

● Liikennetiedotteet

● Push-viestit

● Kierrätyspisteet

● Suosikit

● Yksittäisiä sisältöfiidejä halutuista 

lähteistä

● Hiilijalanjälkilaskuri

● Pyöräily

● Ilmoituskeskus

● Asetukset



TEIDÄN KAUPUNGILLE 

Tulossa jatko- 
kehityksessä

● Asukas-, matkailija ja konferenssikävijäprofiilien 
sisältöjen eriyttäminen

● Liikunta- ja virkistyspalvelut

● Reittihaun ja pysäköinnin laajennukset (syksy 

● Kirjautuminen

● Museoiden palvelut

● Suosikit-toiminnallisuuden laajennus

● Ja paljon muuta...



Lyhyesti hallintatyökalu pitää sisällään 
seuraavaa:

● Käyttäjätasot ja käyttäjähallinnan
● Tarjousten hallinnan
● Push-viestien lähettämisen
● Kyselyiden hallinnan ja tulosten 

seurannan
● Vikailmoitusten ja palautteiden 

seuranta
● Kevyen analytiikan

Hallintatyökalu
TEIDÄN KAUPUNKINNE SOVELLUKSEN



TEIDÄN KAUPUNKINNE 

Synergiasta 
hyötyä kaikille

● Kaikki hyötyvät jo tehdystä kehitystyöstä 

● Jo tehdyistä asioista ei tarvitse maksaa 
uudestaan

● Modulaarisuus tekee myös sovelluksen 
käyttöönotosta uusille kunnille edullista ja nopeaa

● Voit valita kaupungillesi tarpeelliset moduulit -et 
maksa turhasta

● Toimintojen laajentaminen on  erittäin 
kustannustehokasta



TEIDÄN KAUPUNKINNE 

Enemmän kuin 
vain pelkkä 
sovellus
● Yhteiskehittämisen malli käynnistyy vuonna 2021

● Mukana sovellusta käyttävät kunnat ja kaupungit 

● Foorumi: avoimelle keskustelulle, yhtenäisten 
tarpeiden tunnistamiselle ja ideoinnille 

● Miten kehitystyössä vältetään päällekkäisyydet ja 
turhat kustannukset?



Tampereen
KaupunkiAppis 

REFERENSSI

Lataa sovellus ja kokeile itse ;) 

https://apps.apple.com/fi/app/tampere-finland/id1451052639?l=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.visittampere.tamperefinland


Siilinjärven
KaupunkiAppis

REFERENSSI

Lataa sovellus ja kokeile itse ;) 

https://apps.apple.com/fi/app/siilinj%C3%A4rvi/id1569774428?l=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.siilinjarvi.siilinjarvi&hl=fi&gl=US


Joensuun
KaupunkiAppis 

REFERENSSI

Lataa sovellus ja kokeile itse ;) 

https://apps.apple.com/fi/app/joensuun-kaupunki/id1569324253?l=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.joensuu.joensuu&hl=fi&gl=US


TEIDÄN KAUPUNGILLE 

Geniem Jana 
-paikkatietoalusta

● Geniem Jana on kehitteillä oleva palvelualusta 

● Palvelun “pihvi” on hallintatyökalu, jonka kautta 
voidaan luoda ja hallita paikkatietoihin liittyviä 
sisältöjä

● Sisältöjä esitetään esimerkiksi kaupunkien 
verkkosivuillta tai mobiilisovelluksessa

● Palvelu on ensisijaisesti suunniteltu kuntien ja 
kaupunkien tarpeisiin 



Näet tärkeimmät tiedot koontinäkymässä

GENIEM JANA

Dashboard



Voit luoda, muokata ja poistaa eri 
aktiviteetteja ja niihin liittyviä paikkatietoja 
sekä sisältöjä.

GENIEM JANA

Aktiviteetit



Voit rakentaa karttapohjaisen palvelun, 
jossa kartalle voi lisätä:

● alueen johon liittyy tietoa, 
alueeseen voi lisätä myös 
yksittäisiä kohteita ja alialueita

● reitin johon liittyy tietoa, reittiin voi 
lisätä myös yksittäisiä kohteita

● yksittäisen kohteen (POI) joka 
on piste kartalla ja johon liittyy 
tietosisältöä

● geoaidan (geofence) joka on alue 
kartalle, joka laukaisee 
toiminnallisuuden kun käyttäjä 
ylittää geoaidan

GENIEM JANA

Kohteet



KIITOS JA LOPUKSI

Olisi kiva 
kuulla….

1. Onko teidän kunnassa / kaupungissa 
mietitty oman kaupunkiAppiksen 
hankintaa 

2. Mikä moduuleista tai toiminnoista olisi 
kiinnostavin teidän kaupungille / 
kunnalle 

Käy vastaamassa lyhyeen kyselyyn

https://forms.gle/1mFHr32xdvJZiaMW7


Kun haluatte lisätietoja teknisistä 
asioista tai mitä uutta on tulossa:

Jussi Rajamäki, Sales Lead

+358 46 923 5277
jussi.rajamaki@geniem.com

www.geniem.fi/kaupunkiappis/

http://www.geniem.fi/kaupunkiappis/

