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LÖYTÄÄ KAVERIN
Joka kolmas meistä suomalaisista haluaisi saada lisää

kavereita. Korona-aikana esimerkiksi esimerkiksi

opiskelijoilta jää solmimatta arvokkaita kaverisuhteita ja

kokematta uniikkeja ikäpolvikokemuksia. Yksineläjät,

vanhukset ja lapsiperheet voivat huonosti. Sovellus auttaa

meitä löytämään kavereita ja kokemuksia.

Silloin kun sinulle sopii, siellä missä sinulle sopii, etänä tai

livenä.
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Kaverisovelluksen tuottama sisältö
auttaa ihmisiä parantamaan
yksinäisyyden kokemusta elämässä.
Onko sinulla tuote, brändi tai missio,
joka on samansuuntainen? Voisimmeko
olla yhdessä luomassa suomalaisille
parempaa elämää?

Kampitetaan yhdessä
yksinäisyyttä

TAVOITA
KOHDEYLEISÖ,
PARANNA
BRÄNDI-
IMAGOA JA TEE
AIDOSTI
HYVÄÄ
KANSSAMME!
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KAVERISOVELLUS
Työkalu yksinäisyyteen.

Ohjaa kumppaneiden palveluiden äärelle.

Tavoittaa kohdeyleisön hyvin.

Aktiivinen yhteisö.

Hyvä brändiarvo. 

Upea näkyvyys mediassa.

Uniikki digitaalinen työkalu yksinäisyyteen.

Organisaatiolla ratkaisu vaikuttaa yhteiskuntaan.
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Mukautuu yrityksesi liiketoimintaan

Automaattinen raportti käyttäjistä kvartaaleittain

Rajaton käyttäjämäärä

Kumppaneiden nosto

Turvallinen pankkitunnistautuminen

Nopea asiakaspalvelu

Verkkoselainpohjainen tekniikka on käytettävissä kaikilla

älylaitteitta; puhelimilla, tabletilla ja tietokoneella.

VALMIS RATKAISU YRITYKSELLESI 
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Oikeuttaa viestiä Kaverisovelluksesta omassa
toiminnassaan sisäisesti ja ulkoisesti

Näkyvyyttä Kaverisovelluksessa

Näkyvyyttä www-sivuilla

Näkyvyyttä somessa 

TARJOAMME
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VALMIS JA RAKASTETTU
RATKAISU

Ratkaisua on

testattu useissa

piloteissa ja laajasti

eri käyttäjien kanssa.

Webbiappi kerää

dataa, ja löytää

käyttäjälle sopivat

kaverit ja yhteisön.

Webbiappi on

maksuton

loppukäyttäjälle sekä

toimii selaimella

mobiilissa ja

tietokoneella. 
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Vastuullisuusviestintää ja
palvelun tarjoamista omalle
henkilöstölle.

Kumppanuutta vastuullisena
toimijana yksinäisyystyössä.

Järjestö- ja yhdistyskentälle
laajentumista ja avun antamista
toimijoiden käyttöön.

TARJOAMME

–6– 



YLI 10.000
UNIIKKIA KÄVIJÄÄ

WWW-SIVUILLA
(8 VIIKKOA SOVELLUKSEN

LANSEERAUKSEN JÄLKEEN)
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YLI 15 
ORGAANISTA

MEDIANOSTOA
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(6 VIIKKOA SOVELLUKSEN
LANSEERAUKSEN JÄLKEEN)



KÄYTTÄJIÄ NOIN 100
ERI PAIKKAKUNNALLA
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TOP 5
1. Helsinki 
2. Tampere 
3. Espoo 
4. Porvoo 
5. Turku 
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KÄYTTÄJIÄ SOVELLUKSESSA
YLI 4000

YMPÄRI SUOMEA
(8 VIIKKOA SOVELLUKSEN LANSEERAUKSEN JÄLKEEN)



KIRJAUTUNEIDEN
SUKUPUOLIJAKAUMA
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NAISIA
64%

MIEHIÄ
33%

MUU
3%



KÄYTTÄJIEN
KESKI-IKÄ ON
34-VUOTTA 
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MILLAISIA KÄYTTÄJIÄ
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JUTTU-JA
JOOGASEURAA VAILLA.

43V.AJATUKSIA OIS
KIVA JAKAA MUITTEN
KANSSA. KISSARAKAS

JA LAPSIAKIN
KERTYNYT. 

 
KATJA. 43. KESKI-SUOMI

50V. MIES
HÄMEENLINNASTA.
PARISUHTEESSA JA

LAPSIAKIN ON. KILTTI
JA RAUHALLINEN

LUONNE. TYKKÄÄN
LIIKKUA LUONNOSSA,

KÄVELLEN TAI
PYÖRÄLLÄ 

JUHA,45, LOIMAA

OLEN NAURAVA,
SOSIAALINEN

INTROVERTTI. HARRASTAN
PELAAMISTA (PC JA PS4),

HENKISTÄ KEHITTYMISTÄ,
POLITIIKAN SEURAAMISTA

SISUSTAMISTA JA
RAKENTAMISTA. 

 
NONA, 35, KELLOKOSKI

SOVELLUKSEN AITOJA
KÄYTTÄJÄPROFIILEJA



LUOTUJA KAVERIKUTSUJA
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5742 KPL



VISIO MISSIO
Visiomme – lisätä onnellisuutta ja
hyvinvointia – määrittää suunnan, jota kohti
kuljemme. Uskomme, että ihmisen ei kuulu
olla yksin. Otamme kuluttajien tarpeet ja
mieltymykset tarkasti huomioon
luodessamme uusia innovaatioita, jotka
auttavat meitä jokaista kokemaan
vähemmän yksinäisyyttä ja siitä heijastuvia
muita ongelmia. Haluamme tehdä
jokaisesta päivästä hieman paremman,
jokainen meistä voi olla onnellinen ja tehdä
toisen onnelliseksi.

Missiomme – taklataan yksinäisyys
yhdessä – on olemassaolomme syy.
Vastuullisuus ja yhteistyö hyvisten kanssa
on kaiken toimintamme ydin. Joka kolmas
suomalainen kokee yksinäisyyttä vuonna
2021 - tähän on saatava muutos!
Uskomme, että muutos saadaan aikaan
yhdessä ja modernin digitalisaation
keinoin. Sovelluksen avulla tutustut
helpommin uusiin ihmisiin ja olet osa
yhteisöä!
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Digitalisaatio muuttaa toimintatapoja, ja sen
yhteydessä on varmistettava, että kaikilla on

mahdollisuus ja riittävä tuki osallistua
yhteiskuntaan ja sen tärkeisiin prosesseihin sekä

kykyä huolehtia itsestään ja läheisistään. 
 

Tavoittelemme yhdessä järjestötoimijoiden
kanssa yhteisellä hankkeella merkityksellistä

ja vaikuttavaa toimintamallia.

Aktiivinen kansalainen +
yhteiskunnalliset

vaikuttamismahdollisuudet
= digiosallisuus

Digiosallisuus koskettaa meitä kaikkia ihmisiä, jota
tulee tarkastella ja kehittää paitsi yksilön myös

erilaisten yhteiskunnallisten ryhmien sekä
yritysten näkökulmasta.

 
Saavutettavuutta ja osallistumista pitää tehdä
helpommaksi ja digitaalinsta kansalaisuutta

vahvistaa. Kaverisovelluksen käyttäjä voi
osallistua yhteiskunnan toimintaan digitaalisessa

ympäristössä yhdessä tunnettujen ja hyvien
kumppanien kanssa / avulla.

Vuoden 2022 teemana
saavutettavuuden

parantaminen
Kaverisovelluksen

toiminnoissa



PÄÄKUMPPANI1.
YHTEISÖJEN APU

Tämä vaihtoehto mahdollistaa kaverisovelluksen antamisen
Lasten ja nuorten keskus ry:n ja heidän kautta TOP 10
järjestön käyttöön. Olemme neuvotelleen LNK:n kanssa
yhteisestä hankkeesta alkaen 1.1.2022.

Tässä mallissa tuottaisimme myös saavutettavan
kieliversion sovellukseen sekä konseptoisimme
Kaverisovelluksen sosiaalisen kestävyyden mallin
toimijoiden tueksi.

Tavoittelemme laajaa yhteiskunnallista
vaikuttavuutta yhdistys- ja järjestöjen
kanssa liittoutumalla
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MITEN
YHTEISÖT
HYÖTYVÄT
Mallista 1. ?

Maksuton käyttö toiminnassa
yksinäisyystyön tukena

Palvelun jalkauttaminen laajasti
yhteiskuntaan 

Pienillekkin toimijoille mahdollisuus olla
osallisina digitalisaatiossa

Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneiden
koordinointi sovelluksen avulla

Saatavan datan hyödyntäminen jokaisen
toimijan kehittämisessä 



2. PÄÄKUMPPANI
MAHDOLLISTAEN 
 KIELIVERSION 

Tämä vaihtoehto mahdollistaa kaverisovelluksen
saavutettavuuden kehittämisen. Kehitämme, koodaamme ja
markkinoimme kieliversiot. 

Tässä mallissa tuottaisimme sekä konseptoisimme
Kaverisovelluksen sosiaalisen kestävyyden mallin toimijoiden
tueksi. Tämä sisältää mm. sovellukseen kirjautuessa Eettisten
ohjeiden hyväksyttämisen sovellusta käytettäessä.

Saavutettavuus on yksi keskeisistä
teemoistamme yksinäisyyden
torjumisessa vuonna 2022.
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3. VASTUULLINEN 
KUMPPANI +
SOVELLUKSEN KÄYTTÖ 
ORGANISAATIOSSA

Tämä vaihtoehto mahdollistaa kaverisovelluksen kehittämisen,
ylläpidon ja eteenpäin viemisen. 

Tässä mallissa kumppani saa käyttää Kaverisovellusta
vastuullisuusviestinnässään sisäisesti ja ulkoisesti, sekä käyttää
digitaalista ratkaisua oman organisaation yksinäisyystyön
edistämisessä henkilökunnan hyvinvointia tukien.

Toimintamme tueksi haluamme tarjota
pääkumppanuutta Kaverisovelluksessa.
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MALLIT

95.000€ / 12kk

45.000€ / 8kk

65.000€ / 12kk 

Ajankohta 
01.01.-31.12.2022 +

1v optio

+ alv 24%

+ alv 24%

+ alv 24%
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PÄÄKUMPPANI1.
YHTEISÖJEN APU

Ajankohta 
01.01.-31.12.2022

+1v optio

2. PÄÄKUMPPANI
MAHDOLLISTAEN 

KIELIVERSION 

3. VASTUULLINEN 
KUMPPANI

SOVELLUKSEN KÄYTTÖ 
ORGANISAATIOSSA



Tavoittelemme kumppaneita, jotka jakavat saman
arvomaailman kanssamme.

Pohdimme mielellämme yhteisiä toimintamalleja,
jotka hyödyttävät molempia.

Järjestökumppanimme LNK:n toiminnanjohtaja 
tulee mielellään mukaan neuvotteluihin.

SPR  on sitoutunut toimintaamme vuodeksi 2022.
 

NEUVOTTELEMME
MIELELLÄÄN YHTEISTYÖSTÄ
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Arla@kaverisovellus.fi
+358(0)456 56 70 65

APP.KAVERISOVELLUS.FI
WWW.KAVERISOVELLUS.FI

https://www.instagram.com/kaverisovellus.fi/

https://www.facebook.com/Kaverisovellus/
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http://app.kaverisovellus.fi/
http://www.kaverisovellus.fi/
https://www.instagram.com/kaverisovellus.fi/
https://www.facebook.com/Kaverisovellus/


Kaverisovellus on suomalainen startup-yhtiö ja alustamme on
rakennettu alusta asti GDPR-yhteensopivaksi. 

Huolehdimme henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen
tietosuojaasetuksen (GDPR) mukaisen rekisteri- ja
tietosuojaselosteen velvoitteista ja ylläpidosta.

Suhtaudumme tietoturvaan vakavasti ja noudatamme aina alan
viimeisimpiä käytänteitä asiakkaidemme tietojen turvaamiseksi.
Palvelimemme sijaitsevat ETA-alueella.

TIETOTURVA JA GDPR
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