
Palvelutuottajaksi hakeutuminen 2.0
Respondent:
-
Response on:
17.12.2020, 12.02 - 17.12.2020, 12.10

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi e-Sollertis Oy

Yhteyshenkilö Tiina Kuiri

Puhelin 0447606009

Sähköposti tiina.kuiri@sollertis.fi

www-osoite www.sollertis.fi

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

Digitaalisen osaamisen lisääminen yrityksessä
Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Google-työkalut (Google My Business, Google Analytics, Google Ads), �
Markkinointi Googlessa / Facebookissa, �
Digimarkkinointi ja digimarkkinoinnin strategia, �
Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen yritystoiminnassa, �
Verkkosivujen palvelumuotoilu, �
Palvelupolku verkossa, �
Microsoft Teamsin käyttö �

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttävä
Luotettava 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, 16.13 - 17.12.2020, 16.15

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Generaxion Oy

Yhteyshenkilö Teemu Hakolahti

Puhelin 0503551370

Sähköposti teemu.hakolahti@generaxion.fi

www-osoite generaxion.fi

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

Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Generaxion Oy on tulosvastuulliseen markkinointiin keskittyvä voimakkaasti �
kasvava uuden ajan markkinointitoimisto. �

Panostamme hyvään palveluun ja autamme kasvattamaan �
asiakkaidemme kassavirtaa kustannustehokkaasti oikeita keinoja ja kanavia käyttäen. �
Palveluitamme ovat mm. palvelujen tuotteistaminen, markkinatutkimukset ja -kyselyt, markkinoinnin �
strateginen suunnittelu, media- ja markkinointisuunnittelu, AV-tuotanto, digitaaliset verkkoympäristöt �
(verkkosivustot, verkkokaupat, verkkoalustat), hakukoneoptimointi, mainonnan ja markkinoinnin �
tuotantopalvelut sekä markkinoinnin tuloksellisuuden kokonaisvaltainen analysointi. �

Suunnittelemme ja toteutamme alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä markkinointiviestinnän ratkaisuja, �
jotka luovat tutkitusti kilpailuetua asiakkaillemme. Asiakkaitamme palvelee yli 150 henkilön asiantuntijatiimit �
toimipisteissämme ympäri Suomea.

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttävä
Luotettava 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:
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 rekisteröidyttävä
Luotettava 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 rekisteröidyttävä
Luotettava 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, 07.01 - 17.12.2020, 07.09

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Mainostoimisto B2B Oy

Yhteyshenkilö Samppa Homanen

Puhelin 0505699177

Sähköposti samppa@mainosb2b.fi

www-osoite www.mainosb2b.fi

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

Digitaalisen osaamisen lisääminen yrityksessä
Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

B2B marketing boost on konsultointipalvelu, jossa tutkitaan olemassa oleva tilanne, tehostetaan toteutuneiden 
tulosten pohjalta brändiä sekä konseptoidaan tehokas ja näyttävä markkinointikokonaisuus, millä yritystoiminnan 
laajentaminen ja kasvattaminen oman alueen ulkopuolelle ja kansainvälisille markkinoille on näyttävää, tehokasta 
ja tuottavaa. �

B2Lite sisältää 2 konsultointipäivää joiden aikana käydään läpi yrityksen nykytilanne niin markkinoinnin, talouden 
kuin toimintaympäristön kannalta. Tulosten pohjalta laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelma toiminnan 
kehittämiseksi.

B2Boost sisältää 4 konsultointipäivää joiden aikana käydään läpi yrityksen nykytilanne niin markkinoinnin, talouden 
kuin toimintaympäristön kannalta. Tulosten pohjalta laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelma toiminnan 
kehittämiseksi, sekä siihen tarvittavat markkinoinnin työkalut. �

B2Custom-made: Ota yhteyttä niin räätälöidään yrityksellesi palvelukokonaisuus.

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttävä
Luotettava 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:
17.03.2022, 12.07 - 17.03.2022, 12.29

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Nerve Oy

Yhteyshenkilö Jussi Sonninen

Puhelin 0442935264

Sähköposti rockers@rockers.fi

www-osoite www.rockers.fi

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

Digitaalisen osaamisen lisääminen yrityksessä
Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Autamme yrityksiä verkkokaupan kehittämiseen ja perustamiseen liittyvissä osa-alueissa. �
Olemme apunasi toteuttamassa uutta verkkokauppaliiketoimintaa, jos: �
- olet ensimmäistä kertaa perustamassa verkkokauppaa �
- haluat kehittää olemassa olevaa kauppaa tai uudistaa olemassa olevan verkkokauppaa �
Meidän erikoisosaamisena on Shopify-verkkokaupat. �
Palveluihimme kuuluu myös: �
- brändäys/konseptimuotoilu �
- tuotteistaminen ja palvelumuotoilu �
- markkinoinnin ja mainonnan kehittäminen �
- sivuston käyttöön liittyvän toiminnallisuuden analyysi kehitysideoineen

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttävä
Luotettava 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 rekisteröidyttävä
Luotettava 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:
10.02.2021, 11.37 - 10.02.2021, 11.46

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Tmi Sirpa Keränen

Yhteyshenkilö Sirpa Keränen

Puhelin 0405235450

Sähköposti ohjaaja@sirpakeranen.com

www-osoite https://sirpakeranen.com

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

Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Yrittäjä, tuntuuko Sinusta, että liiketoiminnassasi ”tarttis tehdä jotain”, mutta sinulla ei ole aikaa? Sinulla saattaa olla 
jo ideoita, mitä kehittämistä tai uudistamista haluaisit tehdä, mutta et oikein tiedä, mitä tarkalleen haluat tai 
kannattaa tehdä tai miten aloittaa. Voin auttaa Sinua jakamalla kuormaasi, ota rohkeasti yhteyttä. �

Palvelun tavoitteena on jäsentää yrityksesi kehittämistarpeita ja suunnitella toimenpiteet niiden toteuttamiseen. 
Kehittämisen tukena ovat esimerkiksi markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, yrityksen asiakkaiden osallistaminen 
kehittämiseen tai muu yrityksen kehittämisen kannalta tarvittava analyysi tai selvitystyö. Palvelun toteuttaminen 
sisältää yhden (1) olemassa olevan palvelun tai palveluprosessin kehittämisen tai uudistamisen. �

Asiakaskohderyhmäni ovat yksinyrittäjät ja mikroyritykset. �

Työnantajayrittäjänä Sinusta tuntuu, että törmäät toistuvasti samankaltaisiin tilanteisiin, jossa esimerkiksi työt eivät 
suju jouhevasti, asiakkailta saattaa tulla reklamaatioita tai sujumattomuus vaikuttaa työyhteisössä jopa 
työilmapiiriin. Yhdessä voimme arvioida prosessejanne ja löytää syyt hankalien tilanteiden ratkaisemiseen. �

Palvelun tavoitteena on jäsentää ja selkeyttää yrityksenne sisäisiä prosesseja. Palvelun toteuttaminen sisältää 
yhden (1) yrityksen sisäisen toimintatavan/prosessin kehittämisen. Konsultoinnin lisäksi palveluun voidaan 
sisällyttää työpajatyöskentelyä yrityksen johdolle ja ydin- tai koko henkilöstön kanssa. Yrittäjän kanssa sovitaan 
työpajojen toteuttamisajankohdat, niihin osallistujat sekä työpajojen määrä ja kesto. �

Ensisijaisesti asiakaskohderyhmäni on mikro- ja pienyritykset. �

Prosessit käynnistyvät siitä, että tapaan asiakkaan joko kasvokkain tai etäyhteydellä ja kartoitan kehittämistarpeen. 
Tapaamisen kesto on 1-2 tuntia. Tapaaminen on maksuton, vaikka yhteistyömme ei käynnistyisikään. Ota yhteyttä, 
niin katsotaan yhdessä, miten voin parhaiten auttaa Sinua. �

Palveluntuottajan osaamiseni ja kokemus on kertynyt Tuotekehityksen ja palvelumuotoilun erikoisammattitutkinto 
opinnoissa sekä yli 20 vuoden ajan erilaisissa kehittämisprosesseissa. �

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttävä



Luotettava 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:
31.12.2020, 09.13 - 31.12.2020, 09.15

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi MainosLähde Oy

Yhteyshenkilö Sammy Hyyryläinen

Puhelin 044 020 5250

Sähköposti myynti@mainoslahde.fi

www-osoite www.mainoslahde.fi

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

Digitaalisen osaamisen lisääminen yrityksessä
Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

MainosLähde Oy on vuodesta 2007 saakka toiminut aidosti kainuulainen markkinoinnin kumppani. Missiomme on 
auttaa yrityksiä ja yrittäjiä kehittämään liiketoimintaansa, saavuttamaan parempia tuloksia ja luomaan toiminnasta 
ainutlaatuista ja erottuvaa - omannäköistä. Tärkeintä työssämme on löytää jokaiselle asiakkaalle juuri ne ratkaisut, 
jotka palvelevat parhaiten heidän tarpeitaan ja tulevaisuuden visioitaan. Meillä on intohimo tehdä ideoista totta ja 
pyrimme asiantuntemuksellamme viemään ne vielä askelen pidemmälle nykypäivän viimeisimpiä mahdollisuuksia 
hyödyntäen! Työtämme kuvastavat aito tekemisen meininki, luotettavuus ja pitkät asiakaskumppanuudet. �
 �
Tiimimme koostuu monipuolisista markkinoinnin, viestinnän, graafisen suunnittelun ja koodauksen ammattilaisista, 
joiden osaaminen tukee ja täydentää saumattomasti toinen toistaan. Ydintehtäviämme ovat erilaiset brändäyksen, 
sisällöntuotannon ja mainonnan toteutukset sekä mainostuotannon palvelut. Suunnittelemme ja toteutamme mm. 
yritysilmeitä, kotisivuja, eri mittaisia videoproduktioita ja digimarkkinointia. Tarjoamme myös someviestinnän 
koulutuksia ja asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityä somekanavien ylläpitopalvelua. Uutena kehityssuuntana 
voidaan pitää erilaisia digitaalisia järjestelmiä, jotka monipuolistuvat ja kehittyvät huimaa vauhtia. �

Tehdään yhdessä ideoistanne totta! �
  �
Palvelumme pähkinänkuoressa: �
- LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN �
- BRÄNDÄYS, YRITYSILMEET �
- MARKKINOINTISTRATEGIA �
- SOMEVIESTINNÄN KOULUTUS JA YLLÄPITO �
- SISÄLLÖNTUOTANTO �
- MAINONNAN TOTEUTUKSET �
- DIGIMARKKINOINTI �
- KOTISIVUT JA VERKKOKAUPPA �
- KUVA- JA VIDEOTUOTANTO �
- MAINOSTUOTANTO, SUURKUVATULOSTEET �



- DIGITAALISET JÄRJESTELMÄT �

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttävä
Luotettava 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:
31.05.2021, 13.56 - 31.05.2021, 14.01

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Moder Oy

Yhteyshenkilö Matti Ala-Outinen

Puhelin 0503469441

Sähköposti matti@moder.fi

www-osoite www.moder.fi

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

Digitaalisen osaamisen lisääminen yrityksessä
Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Moder tarjoaa monipuolista digikonsultointia matkailualan yrityksille. Vahvuuksiamme ovat digitaalisen 
ostettavuuden kehittäminen, tuotteistaminen sekä palvelumuotoilu, markkinointi- ja viestintäkoulutukset. �

Autamme matkailualan yrityksiä menestymään muuttuvassa digitaalisessa matkailumarkkinassa!

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttävä
Luotettava 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 rekisteröidyttävä
Luotettava 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:
23.02.2021, 10.22 - 23.02.2021, 10.41

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Osuuskunta A. Vipunen

Yhteyshenkilö Jukka Berg

Puhelin +358405597040

Sähköposti jukka.berg@avipunen.fi

www-osoite www.avipunen.fi

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

Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen
Rahoitus- ja investointihakemusten laatiminen
Tuotesuojaukset, IPR ja patenttiasiat
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Osuuskunta A. Vipunen on voittoa tavoittelematon oululainen yhteisöyritys. Tarjoamme inspiroivan 
kehitysympäristön keksijöille ja laajan palvelutarjonnan innovatiivisille yrityksille kaikkialla Suomessa. 
Hyödynnämme kaikessa toiminnassamme myös kattavaa yhteistyöverkostoamme. �

Palvelutarjontamme kattaa IPR-strategiat, uutuustutkimukset ja patenttihakemukset, sisältäen myös kansainvälisen 
patentoinnin. Patenttiasiamiehemme neuvoo yrityksiä immateriaalioikeuksien suojaamisessa ja asiantuntijamme 
avustavat mm. sopimusjuridiikassa ja laativat kansainvälistymisstrategioita. Lisäksi tuotamme brändäyksen ja go-to-
market -suunnittelun palveluita ja markkinaselvityksiä. Startup- ja pk-yrityksille tarjoamme lisäksi myös 
rahoitushakemusten laatimista. �

Asiantuntijamme ovat laaja-alaisen kansainvälisen työkokemuksen omaavia ammattilaisia, joita yhdistää intohimo 
innovaatiotoiminnan tukemiseen. �

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttävä
Luotettava 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 rekisteröidyttävä
Luotettava 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:
28.12.2020, 08.47 - 28.12.2020, 08.53

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Millerlean Oy

Yhteyshenkilö Jari Karlsson

Puhelin 0401961744

Sähköposti jari.karlsson@millerlean.fi

www-osoite www.millerlean.fi

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

Digitaalisen osaamisen lisääminen yrityksessä
Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Miller & Lean – Reilusti tehokkaampi markkinointitoimisto (entinen Pohjolan Mylly) �

Tarjoamme mm. seuraavia palveluita: �
1. Strategiatyö: markkinointistrategiat, brändistrategiat, asiakaskokemus, työnantajamielikuva, sponsorointi �
2. Markkinointi: kampanjasuunnittelu, mainonta, markkinointisuunnitelmat, sisältösuunnitelmat, sosiaalisen median 
sisälläntuotanto, asiakasjulkaisut, myyntiesitykset �
3. Design: yritysilmeet, yritys- ja tuotenimet, sloganit, internetsivut, myyntikonseptit (B2B ja B2C)

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttävä
Luotettava 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, 17.49 - 16.12.2020, 17.56

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Ideamedia OY

Yhteyshenkilö Jaakko Hyvönen

Puhelin 0405933647

Sähköposti jaakko@ideamedia.fi

www-osoite www.ideamedia.fi

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

Digitaalisen osaamisen lisääminen yrityksessä
Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Ideamedia Oy on vahvasti paikallinen yritys, jolla on niin toimitilat kuin omistuspohja Sotkamossa. Olemme �
pieni ja ketterä toimisto, joka pyrkii ihmislähtöiseen asiakaspalveluun. Ideamedia Oy:n taustalla on vankka kokemus 
pk-yritysten liiketoiminnasta sekä uusin näkemys tuloksellisen markkinoinnin toteutuksesta. Yrityksen omistajia ovat 
mm. kansainvälisesti toimiva konevalmistaja Suokone, sekä suomalaisten kuljetus ja konealan yritysten 
laatuverkosto QTeam. �

Hankittavat palvelut yritysseteliin liittyen voivat olla esim. �

* Digitaaliset verkkoympäristöt (verkkosivustot, verkkokaupat) �
* Hakukoneoptimoinnin parantaminen: Kuinka sisällyttää avainsanoja sivuston tekstiin ja koodiin? �
* Yritysilmeen kehittäminen, logot ja muut aineistot: Mitä eri versioita sähköiseen ja painokäyttöön? �
* Google Analytics -tili, kävijämäärien seuranta, AdWords ja Facebook -mainoksien teko �
* Tuotekehitys; Ideasta alkuun (3D mallinnus, myyntiesite ja -sivuston käyttö) �
* Tuotepakkauksien suunnittelun avut ja mm. laatumerkkien hakuprosessit (Avainlippu, Joutsenmerkki...) �
* Oletko julkaisemassa kirjaa tai lehteä; E-kirjan ja perinteisen printin tekniset vaatimukset

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttävä
Luotettava 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 rekisteröidyttävä
Luotettava 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.


