
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:
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 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:
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:
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 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.


