
Palvelutuottajaksi hakeutuminen 2.0
Respondent:
-
Response on:
07.01.2021, 10.26 - 07.01.2021, 10.32

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Luovatoimisto Sutinen Oy

Yhteyshenkilö Taneli Sutinen

Puhelin 0405249928

Sähköposti taneli@luovatoimistosutinen.fi

www-osoite www.tanelisutinen.fi

2. Tarjoamme seuraavia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntija- tai konsultaatiopalveluita: *

Henkilöstöasioiden kehittäminen
Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
Yrityksen johtamisen kehittäminen

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Autan eri vaiheessa olevia yrityksiä toiminnan ja kasvun haasteissa. Strateginen johtaminen, markkinointi ja 
tuotteistaminen ovat erityisosaamistani. Palvelut toteutetaan sparrauspäivinä ja niistä laaditaan yrityksen käyttöön 
jäävä raportti.

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttäväLuotettava Kumppani
–palveluun.Yrityksemme on rekisteröitynyt Luotettava Kumppani –palveluun. *

Kyllä

5. Tällä lomakkeella kerätään henkilötietoja palvelutuottajaluetteloon, joka julkaistaan Sotkamon kunnan
verkkosivuilla.Palveluntuottajaluettelon tietosuojaseloste on nähtävillä Sotkamon kunnan verkkosivuilla. *

Hyväksyn, että tietojani käytetään tähän tarkoitukseen.



Palvelutuottajaksi hakeutuminen 2.0
Respondent:
-
Response on:
16.12.2020, 17.48 - 16.12.2020, 18.06

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Digiterveys.fi

Yhteyshenkilö Minna Tervo

Puhelin 050 5948564

Sähköposti minna@digiterveys.fi

www-osoite www.digiterveys.fi

2. Tarjoamme seuraavia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntija- tai konsultaatiopalveluita: *

Henkilöstöasioiden kehittäminen

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Haetko tuottavuuteen kasvua, jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämistä tai rekrytointiin helpotusta? �

Tarjoamme sotkamolaisille yrittäjille palveluita yrityspalveluseteliin henkilöstöasioiden kehittämiseen erityisesti 
hyvinvoinnin osalta: �
a) � johdon, esimiesten ja henkilöstön kehittäminen�
b) � yrityksen hyvinvoinnin johtaminen�

Räätälöimme palvelun tarpeittenne mukaisesti yksittäistä tapaamisesta kokonaisvaltaiseen Digiterveys-ohjelmaan 
saakka. Palvelumme vaikuttavuus osoitetaan selkeinä hyvinvointiraportteina tilaajaorganisaatiolle. �

Digiterveys-ohjelma kehittää koko organisaation kokonaisvaltaista hyvinvointia, jonka myötä mm. tuottavuus 
paranee, rekrytointi helpottuu ja tuloksellinen ilmapiiri kohenee. Ohjelma perustuu osallistujien motivaation 
herättämiseen ja itsensä johtamisen kehittämiseen sekä tulosten kattavaan mittaamiseen ja raportointiin. Ohjelma 
toteutetaan valmentajavetoisesti ryhmä- ja yksilötapaamisissa, joko lähitapaamisina tai etäyhteyksiä hyödyntäen, 
joten se on myös turvallinen ja tehokas. �

Yrityksen juuret ovat Sotkamossa, josta käsin toimimme koko Suomen alueella.

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttäväLuotettava Kumppani
–palveluun.Yrityksemme on rekisteröitynyt Luotettava Kumppani –palveluun. *

Kyllä

5. Tällä lomakkeella kerätään henkilötietoja palvelutuottajaluetteloon, joka julkaistaan Sotkamon kunnan
verkkosivuilla.Palveluntuottajaluettelon tietosuojaseloste on nähtävillä Sotkamon kunnan verkkosivuilla. *

Hyväksyn, että tietojani käytetään tähän tarkoitukseen.



Palvelutuottajaksi hakeutuminen 2.0
Respondent:
-
Response on:
18.12.2020, 16.42 - 18.12.2020, 16.45

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Arctic Managenment Oy

Yhteyshenkilö Ari Korhonen

Puhelin 0503436083

Sähköposti ari.korhonen@arcticgroup.fi

www-osoite http://arcticmanagement.fi/

2. Tarjoamme seuraavia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntija- tai konsultaatiopalveluita: *

Henkilöstöasioiden kehittäminen
Lakipalvelut ja sopimusten hallinta
Omistajanvaihdokset ja arvonmääritykset

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Toimipaikka Sotkamossa - palvelut tarjolla myös muualle. Juridiset ja taloushallinnon palvelut: mm. yrityksen �
perustaminen, omistajanvaihdokset, yhtiömuodon muutokset, sopimus- ja riita-asiat, kirjanpito, taloussunnittelu ja 
työluvat/viisumikäsittely.

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttäväLuotettava Kumppani
–palveluun.Yrityksemme on rekisteröitynyt Luotettava Kumppani –palveluun. *

Kyllä

5. Tällä lomakkeella kerätään henkilötietoja palvelutuottajaluetteloon, joka julkaistaan Sotkamon kunnan
verkkosivuilla.Palveluntuottajaluettelon tietosuojaseloste on nähtävillä Sotkamon kunnan verkkosivuilla. *

Hyväksyn, että tietojani käytetään tähän tarkoitukseen.



Palvelutuottajaksi hakeutuminen 2.0
Respondent:
-
Response on:
16.12.2020, 17.15 - 16.12.2020, 17.45

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi ProAgria/ MKN Itä-Suomi

Yhteyshenkilö Anu Meriläinen

Puhelin 043-8272314

Sähköposti anu.merilainen@proagria.fi

www-osoite https://ita-suomi.proagria.fi/

2. Tarjoamme seuraavia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntija- tai konsultaatiopalveluita: *

Digitaalisen osaamisen lisääminen yrityksessä
Henkilöstöasioiden kehittäminen
Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen
Omistajanvaihdokset ja arvonmääritykset
Rahoitus- ja investointihakemusten laatiminen
Talousosaamisen kehittäminen
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
Yrityksen johtamisen kehittäminen

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

ProAgria/ MKN Itä-Suomen talous- ja yritysasiantuntijat muodostavat laajan ja monialaisen asiantuntijaverkoston 
Itä-Suomen alueella. Asiantuntijamme toimivat aloittavien, kehittävien ja omistajanvaihdosta suunnittelevien 
yrittäjien parissa. Toimialarajoituksia meillä ei ole. �

Järjestämme yrittäjille koulutusta digitaalisen osaamisen kehittämisessä sekä digitaalisuuden hyödyntämisessä 
markkinointiviestinnässä. �

Valmennamme ja neuvomme yrittäjiä heidän oman talousosaamisensa vahvistamisessa, joka tuo merkittävää 
lisäarvoa yrityksen oman talouden reaaliaikaiseen analysointiin. Tämä mahdollistaa entistä paremman riskeihin 
varautumisen ja ennakoinnin mm. tarvittaviin investointeihin. �

Asiantuntijamme ovat toimineet yrityksen brändin rakentamisen sekä palvelumuotoilun parissa usealla eri 
toimialalla. �

Johtamispalveluiden asiantuntijoilla on kokemusta yrityksen strategisen johtamisen sekä henkilöstöjohtamisen 
parissa. �

Yritysasiantuntijamme laativat yrityksen arvonmäärityksiä sekä  diligence -tarkastuksia.  Avustamme koko 
omistajanvaihdosprosessissa, jopa tarvittavan kauppakirjan laadintaan saakka. �

Avustamme yrityksiä rahoitus- ja investointitukihakemusten laatimisessa, mm. laatimalla yritysanalyysejä 
pankkilainoitusta varten,  laatimalla tulos- ja tase-ennusteet, avustamalla kilpailutuksessa sekä laatimalla muita 
rahoitushakemuksessa tarvittavia laskelmia ja  liitteitä. Avustamme rahoitushakemusten viemistä sähköisiin 



järjestelmiin, mm. Hyrrään. �

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttäväLuotettava Kumppani
–palveluun.Yrityksemme on rekisteröitynyt Luotettava Kumppani –palveluun. *

Kyllä

5. Tällä lomakkeella kerätään henkilötietoja palvelutuottajaluetteloon, joka julkaistaan Sotkamon kunnan
verkkosivuilla.Palveluntuottajaluettelon tietosuojaseloste on nähtävillä Sotkamon kunnan verkkosivuilla. *

Hyväksyn, että tietojani käytetään tähän tarkoitukseen.


