
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:
30.12.2020, 14.16 - 30.12.2020, 14.22

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Sportum Oy

Yhteyshenkilö Sinikka Hänninen

Puhelin +358 50 562 3724

Sähköposti sinikka.hanninen@sportum.fi

www-osoite www.sportum.fi

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

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

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Olemme jyväskyläläinen IT-alan yritys. Tuotamme selainpohjaisia sovelluksia matkailualan toimijoille sekä tarjoamme 
osaamistamme matkailualan yrityksille liiketoimintaprosessien digitalisoinnissa suunnittelutyön ja koulutuksen muodossa. 
Nykyinen toimistomme sijaitsee Jyväskylän Kuokkalassa ja henkilöstöömme kuuluu viisi IT- ja kaupallisen alan 
ammattilaista. Tarjoamme matkailualan yrityksille ja toimijoille sähköisiä työkaluja tuotteidensa varausten hallintaan, 
markkinointiin ja myyntiin. Tässä esimerkkejä koulutustarjonnastamme: 1. Matkailuyrityksen liiketoimintaprosessien 
digitalisointi - Vastaanoton, varaustenhallinnan, laskutuksen, myyntireskontran ja taloushallinnon toimintojen automatisointi - 
Älykkäitä ratkaisuja yrityksen liiketoiminnan ohjaamiseen ja seuraamiseen - Suunnitelman laatiminen siitä, miten yritys voi 
saavuttaa kustannussäästöjä sähköistämällä liiketoiminnan eri prosesseja. 2. Matkailuyrityksen digitaalisen markkinoinnin ja 
-myynnin koulutus - Yrityksen käytössä olevien kanavien ja niihin tuotetun sisällön analysointi - Asiakasarvioiden ja 
sisällöntuotannon merkitys - Uusiin kanaviin tutustuminen - Konkreettisen kehittämispolun laatiminen digitaalisen 
matkailumarkkinoinnin ja -myynnin kehitämiseksi.

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:
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:
17.01.2023, 11.11 - 17.01.2023, 11.21

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Aava & Bang

Yhteyshenkilö Katja Asikainen

Puhelin 0400953385

Sähköposti katja.asikainen@bang.fi

www-osoite www.bang.fi

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

Digitaalisen osaamisen lisääminen yrityksessä
Henkilöstöasioiden kehittäminen
Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Aava & Bang tarjoaa kasvuyrityksille suunnattuja kehittämispalveluita markkinoinnissa, viestinnässä, digitaalisen myynnin 
kehittämisessä ja kansainvälistymisessä. Lisää palveluistamme bang.fi

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.


