
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:
14.03.2021, 18.31 - 14.03.2021, 18.36

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi ProAgria/ MKN Itä-Suomi

Yhteyshenkilö Soili Hypén

Puhelin 040 7764290

Sähköposti soili.hypen@proagria.fi

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

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

Digitaalisen osaamisen lisääminen yrityksessä
Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen
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 ja kehittävien yrittäjien parissa. Toimialarajoituksia meillä 
ei ole. �

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

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 viemisessä sähköisiin 
järjestelmiin, mm. Hyrrään. �

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. �

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, 10.38 - 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, 09.06 - 17.12.2020, 10.10

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Kainuun Yrityskeskus Oy

Yhteyshenkilö Matti Mentilä

Puhelin 0442311812

Sähköposti matti.mentila@yrityskeskus.com

www-osoite www.yrityskeskus.com

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

Rahoitus- ja investointihakemusten laatiminen
Talousosaamisen kehittäminen
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
Yrityksen johtamisen kehittäminen

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Kainuun Yrityskeskus Oy:stä yritys saa kaikki liiketoimintaan liittyvät kasvupalvelut - Kaikki helposti yhdestä 
paikasta! Tärkein tavoitteemme on saada asiakkaamme kasvamaan ja menestymään. Olemme monisosaajatiimi, 
joka katsoo asioita laajalla näkemyksellä, etsii mahdollistajia ja tekee töitä yhdessä yrittäjien kanssa positiivisella 
otteella. �

Hankittavat palvelut yrityspalveluseteliin: �
• � Rahoitus- ja investointihakemusten laadinta �
• � Talousosaamisen kehittäminen �
• � Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu �
• � Yrityksen johtamisen kehittäminen�

Teemme kirjalliset liiketoiminta- ja kehittämissuunnitelmat, investointi- ja projektihakemukset, kannattavan kasvun 
suunnittelu, rahoitusvaihtoehtojen kartoitukset ja rahoitusneuvottelut, asiakastutkimukset ja bechmarking-
toimenpiteet.

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:
21.10.2021, 14.19 - 21.10.2021, 14.55

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Intotalo Oy

Yhteyshenkilö Juho Huusko

Puhelin 0443325335

Sähköposti juho.huusko@intotalo.com

www-osoite https://www.intotalo.com/

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

Digitaalisen osaamisen lisääminen yrityksessä
Henkilöstöasioiden kehittäminen
Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen
Rahoitus- ja investointihakemusten laatiminen
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
Yrityksen johtamisen kehittäminen

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Intotalo tarjoaa pk-yrityksille ja yrittäjille ratkaisuja arjen haasteisiin. �

Yrityspalvelusetelin omaavilla yrityksillä on tarpeensa mukaan käytössä Intotalon laaja asiantuntijaverkosto.

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, 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:
13.05.2021, 09.48 - 13.05.2021, 09.59

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Idea Nature Oy

Yhteyshenkilö Heli Pirinen

Puhelin +358404822268

Sähköposti heli.pirinen@ideanature.fi

www-osoite www.ideanature.fi

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

Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen
Talousosaamisen kehittäminen
Tuotesuojaukset, IPR ja patenttiasiat
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
Yrityksen johtamisen kehittäminen

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Elintarvikkeiden, luonnonkosmetiikan, eläinten hoitovalmisteiden ja rehujen tuotekehitys, mentorointi ja 
koulutuspalvelut. Teemme tuotekehitystä ideoinnista markkinoille konseptilla, jossa asiakkaan on mahdollisuus 
valita omiin tarpesiinsa soveltuvia tuotekehityspaketteja. Kosmeettisten valmisteiden tuotekehitykseen kuuluvat 
lakisääteiset valmisteiden tuoteturvallisuusselvityspalvelut, joita toteutamme joko tuotekehitykseen kuuluvina tai 
erillisinä palvelutuotteina. Olemme erikoistuneita hyödyntämään luonnosta ja puutarhatuotannosta saatavia raaka-
aineita osana reseptiikkaa ja haemme vaikuttavuutta valmisteisiin yliopisto- ja tutkimuslaitosyhteistyön 
kautta.Teemme ravintoarvolaskelmia elintarvikeisiin ja tarvittaessa hoidamme laboratoriotutkimukset 
yhteistyöyritystemme kautta. �

Yrityksen johtamisen kehittämisessä olemme hallitusammattilaisia. Teemme työtä yrityksen strategisen ja 
operatiivisen johtamisen kehittämisessä ja hallitustyöskentelyssä osakeyhtiössä ja osuuskunnissa. Kehitämme 
markkinointia ja viestintää tuottamalla asiakkaillemme luonnon- ja puutarhan kuvamateriaalia ja videoita 
yhteistyössä verkostojemme kanssa. Autamme yrityksiä hinnoittelemaan valmisteita kannattavasti. �
Autamme yrityksiä hakemaan tuotesuojauksia mm. tavaramerkkejä.

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.


