
Palvelutuottajaksi hakeutuminen 2.0
Respondent:
-
Response on:
17.12.2020, 10.38 - 17.12.2020, 10.45

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Oulun B&N Yhtiöt Oy

Yhteyshenkilö Pekka Kantola

Puhelin 0447777585

Sähköposti pekka.kantola@obn.fi

www-osoite www.obn.fi

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

Digitaalisen osaamisen lisääminen yrityksessä
Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen
Omistajanvaihdokset ja arvonmääritykset
Rahoitus- ja investointihakemusten laatiminen
Talousosaamisen kehittäminen
Tuotesuojaukset, IPR ja patenttiasiat
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
Yrityksen johtamisen kehittäminen

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Oulu Business Networks (Oulun B&N Yhtiöt Oy) eli lyhyemmin OBN, on oululainen liiketoiminnan kehittämisen 
asiantuntijayritys. Toimimme myös Lapin, Kainuun, Savon, Pirkanmaan ja Satakunnan alueilla. Kehitämme yritysten 
liiketoimintaa monipuolisesti ja autamme yrittäjäksi aikovia liike-, tuote- ja palveluideoiden suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. Toimintaamme kuvaa tiivis asiakasyhteistyö sekä joustava verkottuminen eri toimijoiden kesken, 
parhaan tuloksen saavuttamiseksi asiakkaillemme. Asiakkaamme edustavat kaikkia toimialoja, niin uuden 
teknologian kuin perinteistenkin toimialojen alueilla, ja heidän mielestään olemme reilu kumppani, jonka toimintaan 
voi luottaa. Palvelemme asiakkaitamme aina laadukkaasti ja hyvällä asenteella. OBN:n toiminnassa on mukana 10 
yrityskehittämisen ammattilaista. Emme ole teoreetikkoja (vaikka kaikilla meillä on alan korkeakoulututkinto), vaan 
meillä on projektien toteuttamisessa vahva käytännöllinen ote. Meille on oleellista toteuttaa asiakkaillemme sellaista 
konsultointia, järjestelmiä, selvityksiä ja suunnitelmia, joita pystytään kunnolla hyödyntämään liiketoiminnassa, 
myös asiakkaan itsensä toteuttamana. Tavoitteemme on, että asiakas oppii prosessissa ja pystyy toteuttamaan 
jatkossa kehitystoimia myös itsenäisesti. Tunnettu tosiasia on, ettei kannettu vesi kaivossa pysy. Liiketoiminnan 
kehittämisen tueksi kannattaa valita ykkösketjun ammattilainen.

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:
17.12.2020, 10.07 - 17.12.2020, 10.34

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Asianajotoimisto Kejo Oy

Yhteyshenkilö Mikko Kejo

Puhelin 050 3557578, 08 622436

Sähköposti mikko.kejo@asianajokejo.fi

www-osoite www.asianajokejo.fi

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

Lakipalvelut ja sopimusten hallinta
Omistajanvaihdokset ja arvonmääritykset
Rahoitus- ja investointihakemusten laatiminen

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Asianajotoimisto Kejo Oy tarjoaa kattavat liikejuridiikan palvelut, mm. sopimusten laatiminen ja valmistelu, yhtiöiden 
perustamiset ja yritystoimintaan liittyvät järjestelyt (mm. jakautumiset, sulautumiset, omistuspohjan laajentamiset, 
lunastusmenettelyt), omistajanvaihdokset eri toteutusmuodoin sekä niihin liittyvät arvonmääritykset. Hoidamme 
yritysten sukupolvenvaihdokset erilaisin toteutusmuodoin (lahja, alihintainen kauppa verotuksen 
sukupolvenvaihdoshuojennusta hyödyntäen). Olemme yritysten tukena kasvussa ja kansainvälistymisessä auttaen 
mm. erilaisten hankinta-, myynti-, jälleenmyynti- ja jakelusopimusten laadinnassa. Autamme yrityksiä myös  
kriisitilanteissa, kuten YT-menettelyiden läpiviennissä ja rahoitusta koskevissa järjestelyissä. Ota rohkeasti yhteyttä, 
niin selvitetään voimmeko olla avuksesi!

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:
30.12.2020, 13.41 - 30.12.2020, 13.45

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Nikris Oy

Yhteyshenkilö Juha Keski-Filppula

Puhelin +358 40 350 9584

Sähköposti juha@nikris.fi

www-osoite https://www.nikris.fi

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

Omistajanvaihdokset ja arvonmääritykset
Talousosaamisen kehittäminen
Yrityksen johtamisen kehittäminen

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Nikris Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita pk-yritysten ja yrittäjien tueksi liiketoiminnan kehittämisessä ja �
muutostilanteissa. Toimimme yrittäjän tai toimitusjohtajan aitona kumppanina ja sparraajana erilaisissa tilanteissa. �

Erityisosaamisalueemme ovat: �
- Yrityssuunnittelu (strateginen suunnittelu ja vuosisuunnittelu) �
- Talousjohdon palvelut ja talouden ohjauksen tuki �
- Yritysjärjestelyt �
- Yritysanalyysi ja arvonmääritys �

Talousjohdon palvelut räätälöidään tarpeen mukaan. Voimme esimerkiksi auttaa yrityksen raportoinnin �
kehittämisessä kertaluontoisena projektina tai ottaa koko raportoinnin hoitaaksemme jatkuvana palveluna. �
Yritysjärjestelyissä olemme joko ostajan tai myyjän apuna prosessin eri vaiheissa. Voimme tarjota apua myös �
myytävän yrityksen toimivalle johdolle esimerkiksi DD-prosessin aikana tai siihen tarvittavan materiaalin �
keräämisessä ja tuottamisessa. �

Yritysanalyysimme on yleisten käytäntöjen ja suositusten mukainen ja tuottaa selkeän ja konkreettisen �
yhteenvedon kattavine taustatietoineen yrityksesi tilasta ja arvosta unohtamatta tulevaisuuden ennustetta.

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:
21.12.2020, 13.50 - 21.12.2020, 14.07

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Tiedosta Oy

Yhteyshenkilö Juha Heikkilä

Puhelin 0500383571

Sähköposti juha.heikkila@tiedosta.fi

www-osoite tiedosta.fi

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

Omistajanvaihdokset ja arvonmääritykset
Rahoitus- ja investointihakemusten laatiminen
Talousosaamisen kehittäminen

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

- Yritysten arvonmääritykset �
- Omistusjärjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen �
- Sukupolvenvaihdosten suunnittelu ja toteuttaminen �
- Yritysmuodon muutosten suunnittelu ja toteuttaminen �
- Yritysrakenteen muutosten suunnittelu ja toteuttaminen �
- Yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten verotuksen suunnittelu ja ennakkoratkaisujen hakeminen �
- Yritysjärjestelyihin liittyvien sopimus- ja kauppa-asiakirjojen suunnittelu ja laatiminen �
- Yritysrakenteen muutosten suunnittelu ja toteuttaminen �
- Investointien ja kehittämishankkeiden suunnittelu ja kannattavuuden arviointi �
- Yrityksen talousosaamisen ja talousjohtamisen kehittäminen

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:
21.12.2020, 11.43 - 21.12.2020, 12.05

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Monetor Oy

Yhteyshenkilö Jarmo Heikkinen

Puhelin 050 554 3441

Sähköposti jarmo.heikkinen@monetor.fi

www-osoite monetor.fi

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

Omistajanvaihdokset ja arvonmääritykset
Rahoitus- ja investointihakemusten laatiminen
Talousosaamisen kehittäminen
Yrityksen johtamisen kehittäminen

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Nopeasti muuttuvissa liiketoimintaympäristöissä yritykset voivat kohdata projektiluoteisesti ulkopuolisen 
asiantuntijan näkemystä ja avun tarvetta tilanteiden ratkaisemiseksi. Autamme asiakkaitamme esimerkiksi 
seuraavissa tilanteissa: �

Yrityksen perustaminen �
Rahoituksen hankkiminen �
Investointisuunnitelmien tekeminen �
Talousjärjestelmien uudistaminen �
Yrityksen valmistautuminen yrityskauppaan ja due diligence -prosessi (yrityskaupan kohteen tarkastus) �
Yrityksen arvonmääritys �
Henkilöstön talousvalmennus �
Raportoinnin kehittäminen

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.


