
Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
15.01.2021, 13.20 - 15.01.2021, 13.28

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Essentum Group Oy

Y-tunnus 3106876-1

Postiosoite Ansakuja 2 As. 4

Postinumero 88900

Postitoimipaikka Kuhmo

Kotisivut https://www.essentumgroup.fi

2. Yhteyshenkilö

Nimi Arttu Heikkinen

Puhelinnumero 0401704000

Sähköpostiosoite arttu.heikkinen@essentumgroup.fi

3. Tarjottavat palvelut *

Yrityksen digitalisaation kehittäminen sekä sivustojen ja verkkokauppojen suunnittelu

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 500

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Essentum Group Oy on tuotteistanut yrityspalveluseteliin sopivan palvelun verkkosivustojen ja -kauppojen 
kehittämiseen. Arvoltaan 500,00 euron palvelu kattaa asiakkaan sivuston nykytilan auditoinnin. Auditoinnilla 
selvitetään nykyiset ongelmakohdat ja pullonkaulat sivuston näkyvyyden parantamisessa. Lopputuotoksena 
asiakas saa raportin suositelluista toimenpiteistä, jotka asiakas voi itse tehdä tai palveluntuottaja erillisenä 
toimeksiantona.

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
15.01.2021, 13.28 - 15.01.2021, 13.33

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Essentum Group Oy

Y-tunnus 3106876-1

Postiosoite Ansakuja 2 As. 4

Postinumero 88900

Postitoimipaikka Kuhmo

Kotisivut https://www.essentumgroup.fi

2. Yhteyshenkilö

Nimi Arttu Heikkinen

Puhelinnumero 0401704000

Sähköpostiosoite arttu.heikkinen@essentumgroup.fi

3. Tarjottavat palvelut *

Yrityksen digitalisaation kehittäminen sekä sivustojen ja verkkokauppojen suunnittelu

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 1271

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Essentum Group Oy on tuotteistanut yrityspalveluseteliä varten verkkosivustojen ja -kauppojen suunnittelupalvelun 
auditointityön lisäksi. Palvelussa yritys tarjoaa osaamistaan verkkosivustojen toteuttamiseen, kuten ulkoasun, 
toiminnallisuuksien ja sisältöjen tuottamiseen kahden henkilötyöpäivän työpanoksella. Palvelun veroton hinta on 1 
271,00 euroa. �

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
17.01.2021, 19.49 - 17.01.2021, 20.35

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Ksanti Consulting

Y-tunnus 2999491-8

Postiosoite Käntinsalmentie 85

Postinumero 88930

Postitoimipaikka Lentiira

Kotisivut No answers

2. Yhteyshenkilö

Nimi Sanna Kyllönen

Puhelinnumero 0400677667

Sähköpostiosoite kyllonensanna@gmail.com

3. Tarjottavat palvelut *

Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 1190

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Ideasta timangi! konsultaatio / workshop (1 pvä) �
- Päivän aikana yrityksen idea(t) tuotteistetaan myyntivalmiiksi tuotteeksi, tai jo olemassa oleva(t) palvelu(t) 
muotoillaan uudelleen �
- Prosessissa käsiteltäviä teemoja ovat mm. asiakaskokemus, markkinatilanne, tuotantoprosessit, palvelupolku, 
jakelu, hinnoittelu, digitaalinen saavutettavuus -  ja niin edelleen. Konsultaation painopisteet muotdostuvat 
osallistujayritysten tarpeiden mukaan. �
- Palvelu voidaan toteuttaa JOKO yrityskohtaisena konsultaationa, jolloin asiakasyritys saa yksilöllistä tukea omaan 
palvelumuotoilu-/tuotteistamisprosessiin TAI workshoppina, johon voi osallistua useampi yritys �
- Palvelu toteutetaan Lentiiran Lomakylässä tai asiakkaan osoittamassa tilassa Kuhmon alueella. �
- Hinta sisältää max. 4 henkilön osallistumisen; lisähenkilöt 210€/hlö

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti



suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
17.01.2021, 20.35 - 17.01.2021, 20.51

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Ksanti Consulting

Y-tunnus 2999491-8

Postiosoite Käntinsalmentie 85

Postinumero 88930

Postitoimipaikka Lentiira

Kotisivut No answers

2. Yhteyshenkilö

Nimi Sanna Kyllönen

Puhelinnumero 0400677667

Sähköpostiosoite kyllonensanna@gmail.com

3. Tarjottavat palvelut *

Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen liittyvät palvelut

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 1190

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Markkinoinnin strateginen suunnittelu (1 konsulttipäivä) asiakkaan tarpeiden mukaan �

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
18.01.2021, 17.11 - 18.01.2021, 17.30

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi ProAgria Itä-Suomi

Y-tunnus 0213380-0

Postiosoite Kauppakatu 25 A

Postinumero 87100

Postitoimipaikka Kajaani

Kotisivut No answers

2. Yhteyshenkilö

Nimi Soili Hypen

Puhelinnumero 0407764290

Sähköpostiosoite soili.hypen@proagria.fi

3. Tarjottavat palvelut *

Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat sekä hakemukset

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 2500

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Investointisuunnitelman laatiminen, tulos- , rahoitus-, ja tase-ennusteiden laatiminen, pankkilausuman laatiminen 
mahdollista pankkilainoitusta varten, yritystukihakemuksen laatiminen, yritystukihakuprosessissa avustaminen 
esimerkiksi hakemuksen sähköiseen järjestelmään vienti ja mahdolliset kilpailutukset .

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
22.01.2021, 13.23 - 22.01.2021, 13.42

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi e-Sollertis Oy

Y-tunnus 2182066-5

Postiosoite Niiralankatu 16

Postinumero 70600

Postitoimipaikka Kuopio

Kotisivut www.sollertis.fi

2. Yhteyshenkilö

Nimi Tiina Kuiri

Puhelinnumero 0447606009

Sähköpostiosoite tiina.kuiri@sollertis.fi

3. Tarjottavat palvelut *

Some-markkinoinnin kehittämiseen liittyvät palvelut

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 1000

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Somemarkkinoinnin suunnitelma ja käynnistystoimenpiteet: 3 x 2h workshop �

1. Somestrategia: Yritykselle luodaan selkeä somestrategia (2h) �
- Tavoitteiden asettaminen �
-  Kohderyhmien valitseminen �
- Somesuunnitelman rakentaminen �
- Somekanavien valinta �
Somekanavien valinta �

2. Kuinka tehdään laadukasta sisältöä helposti ja näppärästi (2h) �
Harjoitellaan yhdessä erilaisten julkaisuiden tekemistä eri alustoille. �
- Maksuttomien kuvapankkien hyödyntäminen �
- Työkalut postaamiseen Facebookissa ja Instagramissa �

3. Maksullinen mainonta ja tuloksien analysointi �



Kuinka tehdään mainoksia Facebookissa ja Instagramissa? �
- Kuinka kohdennan mainoksen oikein? �
- Somemainonnan budjetti �
- Kuinka luodaan mainoskampanja �
- Kampanjan tuloksien seuranta �

Workshoppien jälkeen yrityksellä on selkeä somesuunnitelma ja käytännön vinkit somealustojen haltuun ottoon 
markkinoinnin näkökulmasta. �

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
22.01.2021, 13.42 - 22.01.2021, 13.55

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi e-Sollertis

Y-tunnus 2182066-5

Postiosoite Niiralankatu 16

Postinumero 70600

Postitoimipaikka Kuopio

Kotisivut www.sollertis.fi

2. Yhteyshenkilö

Nimi Tiina Kuiri

Puhelinnumero 0447606009

Sähköpostiosoite tiina.kuiri@sollertis.fi

3. Tarjottavat palvelut *

Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen liittyvät palvelut

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 3000

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Markkinoinnin kehittäminen digitaalisessa ympäristössä: �

- Yrityksen näkyvyyden tarkastaminen ja analysointi verkossa. �
Kokonaisuus sisältää: �
- Paikallisen hakukoneoptimoinnin, hakukoneoptimoinnin tarkastus ja korjaus �
- Google Ads mainostuksen aloitus ja hakusanakamanjan rakentaminen �
- Verkkosivujen analyysi: asiakaskokemus, tekninen toimivuus, hakukoneoptimointi �



6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
22.01.2021, 13.55 - 22.01.2021, 14.07

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi e-Sollertis

Y-tunnus 2182066-5

Postiosoite Niiralankatu 16

Postinumero 70600

Postitoimipaikka Kuopio

Kotisivut www.sollertis.fi

2. Yhteyshenkilö

Nimi Tiina Kuiri

Puhelinnumero 0447606009

Sähköpostiosoite tiina.kuiri@sollertis.fi

3. Tarjottavat palvelut *

Yrityksen digitalisaation kehittäminen sekä sivustojen ja verkkokauppojen suunnittelu

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 3000

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Verkkosivusto �
Paketti sisältää: �
WordPress kotisivut ja Genesis Theme �
10 sisältösivun syöttö paikoilleen �
Räätälöity ulkoasu verkkosivuille �
Hakukoneystävällinen toteutus �
Responsiivinen ja mobiiliystävällinen sivusto �
Helppo päivittää tietoja �
1 h koulutus WordPressin käyttöön �
Tarvittavien lisäosien asennus �
Yhteydenottolomake �
Google Analytics-kävijäseuranta �
Someikonit �
Soittonappi �
Hakutoiminto �
Favicon �



Yoast SEO -lisäosan asennus �
Kieliversio �
Sosiaalisen median syöte �
Yleisimmillä tuetuilla selaimilla toimiva sivusto �
1 vuoden sivutilan ja ylläpidon �
HTTPS-sertifikaatin käyttöönotto �

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
22.01.2021, 14.07 - 22.01.2021, 14.11

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi e-Sollertis oy

Y-tunnus 2182066-5

Postiosoite Niiralankatu 16

Postinumero 70600

Postitoimipaikka Kuopio

Kotisivut www.sollertis.fi

2. Yhteyshenkilö

Nimi Tiina Kuiri

Puhelinnumero 0447606009

Sähköpostiosoite tiina.kuiri@sollertis.fi

3. Tarjottavat palvelut *

Yrityksen digitalisaation kehittäminen sekä sivustojen ja verkkokauppojen suunnittelu

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 3000

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Verkkokaupan rakentaminen �
Paketti sisältää: �
Aloituspalaveri, jossa suunnitellaan projektin aikataulutus ja ilme �
WordPress kotisivut ja Genesis Theme �
Woocommercen asennus ja 10 tuotteen paikoilleen syöttäminen �
Maksumoduulin asentaminen ja käyttöönotto �
Toimitusmoduulin asennus ja käyttöönotto �
10 sisältösivun syöttö paikoilleen �
Räätälöity ulkoasu verkkosivuille �
Hakukoneystävällinen toteutus �
Responsiivinen ja mobiiliystävällinen sivusto �
Helppo päivittää tietoja �
1 h koulutus WordPressin ja Woocommercen käyttöön �
Tarvittavien lisäosien asennus �
Yhteydenottolomake �
Google Analytics-kävijäseuranta �



Someikonit �
Soittonappi �
Hakutoiminto �
Favicon �
Yoast SEO -lisäosan asennus �
Kieliversio �
Sosiaalisen median syöte �
Yleisimmillä tuetuilla selaimilla toimiva sivusto �
HTTPS-sertifikaatin käyttöönotto �

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
22.01.2021, 14.12 - 22.01.2021, 14.17

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi e-Sollertis Oy

Y-tunnus 2182066-5

Postiosoite Niiralankatu 16

Postinumero 70600

Postitoimipaikka Kuopio

Kotisivut www.sollertis.fi

2. Yhteyshenkilö

Nimi Tiina Kuiri

Puhelinnumero 0447606009

Sähköpostiosoite tiina.kuiri@sollertis.fi

3. Tarjottavat palvelut *

Yrityksen digitalisaation kehittäminen sekä sivustojen ja verkkokauppojen suunnittelu

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 1400

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

WordPress-verkkosivut yritykselle: �

Paketti sisältää: �
Aloituspalaverissa suunnitellaan projektin aikataulutus ja tyyli �
Verkkosivujen ulkoasu valitaan valmiista pohjaratkaisuista. �
 - WordPress kotisivut ja Genesis Theme �
 - max 8 sisältösivua �
 - Hakukoneystävällinen toteutus �
 - Responsiivinen ja mobiiliystävällinen sivusto �
 - Helppo päivittää tietoja �
 - 1 h koulutus WordPressin käyttöön �
 - Tarvittavien lisäosien asennus �
 - Yhteydenottolomake �
 - Google Analytics-kävijäseuranta �
 - Someikonit �
 - Soittonappi �



 - Hakutoiminto �
 - Favicon �
 - Yoast SEO -lisäosan asennus �
 - Yleisimmillä tuetuilla selaimilla toimiva sivusto �
- 1 vuoden sivutilan ja ylläpidon �
- HTTPS-sertifikaatin käyttöönotto �

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
22.01.2021, 14.17 - 22.01.2021, 14.25

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi e-Sollertis

Y-tunnus 2182066-5

Postiosoite Niiralankatu 16

Postinumero 70600

Postitoimipaikka Kuopio

Kotisivut www.sollertis.fi

2. Yhteyshenkilö

Nimi Tiina Kuiri

Puhelinnumero 0447606009

Sähköpostiosoite tiina.kuiri@sollertis.fi

3. Tarjottavat palvelut *

Muu
Digitaitojen kehittäminen

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 1000

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Digitaitojen kehittäminen sisältää kaksi 2 h workshoppia, jossa otamme haltuun yhdessä yrityksen valitsemat 
digityökalut. Esimerkiksi Teams, Zoom, Active Campaing, Google Analytics tai muu vastaava.

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
25.01.2021, 14.55 - 25.01.2021, 15.15

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Kainuun Yrityskeskus Oy

Y-tunnus 3117961-3

Postiosoite Kauppakatu 26 B

Postinumero 87100

Postitoimipaikka Kajaani

Kotisivut https://www.yrityskeskus.com/

2. Yhteyshenkilö

Nimi Matti Mentilä

Puhelinnumero 0442311812

Sähköpostiosoite matti.mentila@yrityskeskus.com

3. Tarjottavat palvelut *

Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat sekä hakemukset

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 3000

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

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 investointisuunnitelmat ja hakemusten laadinta �
•  Taloushallinnon kehittämisen palvelut �
•  Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu �
•  Yrityksen johtamisen kehittäminen �

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

6. Ehdot ja kriteerit *



täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
25.01.2021, 15.16 - 25.01.2021, 15.21

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Kainuun Yrityskeskus Oy

Y-tunnus 3117961-3

Postiosoite Kauppakatu 26 B

Postinumero 87100

Postitoimipaikka Kajaani

Kotisivut https://yrityskeskus.com/

2. Yhteyshenkilö

Nimi Matti Mentilä

Puhelinnumero 0442311812

Sähköpostiosoite matti.mentila@yrityskeskus.com

3. Tarjottavat palvelut *

Kasvuun tähtäävät neuvonanto- ja selvityspalvelut yritysten johtoryhmille

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 3000

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

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 investointisuunnitelmien ja hakemusten laadinta �
• � Kasvuun tähtäävät neuvonanto- ja selvityspalvelut yritysten johtoryhmille�
• � 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.  �



6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
25.01.2021, 15.21 - 25.01.2021, 15.26

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Kainuun Yrityskeskus Oy

Y-tunnus 3117961-3

Postiosoite Kauppakatu 26 B

Postinumero 87100

Postitoimipaikka Kajaani

Kotisivut www.yrityskeskus.com

2. Yhteyshenkilö

Nimi Matti Mentilä

Puhelinnumero 044 231 1812

Sähköpostiosoite matti.mentila@yrityskeskus.com

3. Tarjottavat palvelut *

Taloushallinnon kehittämisen palvelut

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 3000

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

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 investointisuunnitelmien ja hakemusten laadinta �
• � Kasvuun tähtäävät neuvonanto- ja selvityspalvelut yritysten johtoryhmille�
• � 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.



6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
25.01.2021, 15.26 - 25.01.2021, 15.27

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Kainuun Yrityskeskus Oy

Y-tunnus 3117961-3

Postiosoite Kauppakatu 26 B

Postinumero 87100

Postitoimipaikka Kajaani

Kotisivut www.yrityskeskus.com

2. Yhteyshenkilö

Nimi Matti Mentilä

Puhelinnumero 044 231 1812

Sähköpostiosoite matti.mentila@yrityskeskus.com

3. Tarjottavat palvelut *

Yrityksen strategia ja johtaminen

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 3000

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

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 investointisuunnitelmien ja hakemusten laadinta �
• � Kasvuun tähtäävät neuvonanto- ja selvityspalvelut yritysten johtoryhmille�
• � 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.  �



6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
25.01.2021, 15.27 - 25.01.2021, 15.30

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Kainuun Yrityskeskus Oy

Y-tunnus 3117961-3

Postiosoite Kauppakatu 26 B

Postinumero 87100

Postitoimipaikka Kajaani

Kotisivut www.yrityskeskus.com

2. Yhteyshenkilö

Nimi Matti Mentilä

Puhelinnumero 044 231 1812

Sähköpostiosoite matti.mentila@yrityskeskus.com

3. Tarjottavat palvelut *

Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 3000

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

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 investointisuunnitelmien ja hakemusten laadinta �
• � Kasvuun tähtäävät neuvonanto- ja selvityspalvelut yritysten johtoryhmille�
• � 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.  �



6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
26.01.2021, 11.02 - 26.01.2021, 11.25

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi ProAgria itä-Suomi ry.

Y-tunnus 0213380-0

Postiosoite Puijonkatu 14

Postinumero 74100

Postitoimipaikka Kuopio

Kotisivut https://ita-suomi.proagria.fi/

2. Yhteyshenkilö

Nimi Marja Niskanen

Puhelinnumero 0400905782

Sähköpostiosoite marja.niskanen@maajakotitalousnaiset.fi

3. Tarjottavat palvelut *

Muu
Omavalvontasuunnitelmien laatiminen

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 1800

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Autamme laatimaan kirjallisen omavalvontasuunnitelman. Voimme myös päivittää jo olemassa olevaa 
suunnitelmaa, jotta se vastaa nykyistä elintarvikelainsäädäntöä. �

Samalla opastamme henkilökohtaisesti, miten omavalvonta kannattaa käytännössä toteuttaa. Kerromme 
esimerkiksi, millaisia mittauksia ja kirjauksia omasta toiminnasta täytyy tehdä.

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
02.02.2021, 11.05 - 02.02.2021, 11.09

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Tmi Hirsitohtori

Y-tunnus 1865838-8

Postiosoite Urheilukatu 23

Postinumero 88600

Postitoimipaikka Sotkamo

Kotisivut No answers

2. Yhteyshenkilö

Nimi Kari Tervo

Puhelinnumero 0408485543

Sähköpostiosoite kari.e.tervo@gmail.com

3. Tarjottavat palvelut *

Muu
Rakennussuunnittelu

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 3000.000

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Kaikki rakennusalan suunnittelupalvelut: hankesuunnittelu kustannusarvioineen, pääsuunnittelu (FISE978), 
erikoissuunnitelmat, korjaussuunnitelmat, pienimuotoinen rakennesuunnittelu.

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
10.02.2021, 11.03 - 10.02.2021, 11.09

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi T:mi M-E Kuva

Y-tunnus 1794021-8

Postiosoite Koulukatu 8

Postinumero 88900

Postitoimipaikka Kuhmo

Kotisivut www.m-ekuva.net

2. Yhteyshenkilö

Nimi Maarit Ahtonen

Puhelinnumero 0445544850

Sähköpostiosoite maaritm.ekuva@gmail.com

3. Tarjottavat palvelut *

Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen liittyvät palvelut

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 500

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Tuote ja/tai henkilökuvauksien tekeminen studiossa tai miljöössä.

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
10.02.2021, 11.18 - 10.02.2021, 11.27

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Tmi Sirpa Keränen

Y-tunnus 2855872-7

Postiosoite Piilolantie 25 as 7

Postinumero 88900

Postitoimipaikka Kuhmo

Kotisivut https//www.sirpakeranen.com

2. Yhteyshenkilö

Nimi Sirpa Keränen

Puhelinnumero 040 523 5450

Sähköpostiosoite ohjaaja@sirpakeranen.com

3. Tarjottavat palvelut *

Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 1013.00

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

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. �

Prosessi käynnistyy siitä, että tapaan Sinut joko kasvokkain tai etäyhteydellä ja kartoitan kehittämistarpeitasi. 
Tapaamisen kesto on 1-2 tuntia ja voimme sopia ajan myös iltaan tai viikonloppuun. Tapaaminen on maksuton, 
vaikka yhteistyömme ei käynnistyisikään. �

Palveluntuottajan osaamiseni ja kokemus on kertynyt Tuotekehityksen ja palvelumuotoilun erikoisammattitutkinto 



opinnoissa sekä yli 20 vuoden ajan erilaisissa kehittämisprosesseissa. �

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
10.02.2021, 11.27 - 10.02.2021, 11.36

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Tmi Sirpa Keränen

Y-tunnus 2855872-7

Postiosoite Piilolantie 25 as 7

Postinumero 88900

Postitoimipaikka Kuhmo

Kotisivut https//www.sirpakeranen.com

2. Yhteyshenkilö

Nimi Sirpa Keränen

Puhelinnumero 040 523 5450

Sähköpostiosoite ohjaaja@sirpakeranen.com

3. Tarjottavat palvelut *

Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 1200.00

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

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. �

Prosessi käynnistyy 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. �

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
19.02.2021, 15.59 - 19.02.2021, 16.11

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Kuhmon Rakennuspojat Oy

Y-tunnus 0845956-1

Postiosoite Pajakkakatu 26

Postinumero 88900

Postitoimipaikka Kuhmo

Kotisivut No answers

2. Yhteyshenkilö

Nimi Ahti Huotari

Puhelinnumero +358402158510

Sähköpostiosoite ahti.huotari@gmail.com

3. Tarjottavat palvelut *

Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat sekä hakemukset

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 3000

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Rakennusinvestointien suunnittelu ja suunnittelun ohjaus. �
Luonnos- ja lupahakemussuunnittelu investonille. �
Erilaisissa lupaprosesseissa avustaminen esim poikkeus, rakennus, ympäristö luvat. �
Kustannuslaskenta rakennusprojekteissa.

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
23.02.2021, 14.23 - 23.02.2021, 15.24

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi KoeKainuu

Y-tunnus 2485076-3

Postiosoite Joukonlahdentie 85

Postinumero 88900

Postitoimipaikka Kuhmo

Kotisivut www.koekainuu.fi

2. Yhteyshenkilö

Nimi Kerttu Komulainen

Puhelinnumero 0400457806

Sähköpostiosoite kerttu@koekainuu.fi

3. Tarjottavat palvelut *

Muu
Blogi/hakukonemarkkinointiin liittyvät palvelut

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 500

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Olen vasta perustanut verkkosivut, joiden avulla ulkopaikkakuntalaiset löytäisivät helpommin tietoa, mitä Kainuussa 
voi tehdä vapaa-ajalla. Kuvaus sivuston hyödyistä yrittäjille löytyy täältä: http://www.koekainuu.fi/yhteistyo/ �
500€ hintaan yrittäjä voisi saada sivustolle blogiartikkelin, (voimassa vuoden) sekä lisäksi pienen esittelyvideon, 
(KoeKainuulle on tulossa myös YouTube-kanava + video voidaan upottaa artikkelin yhteyteen) tai vaihtoehtoisesti 
useamman artikkelin. Toimin tällä hetkellä kevytyrittäjänä, antamani Y-tunnus kuuluu Ukko.fi -kevytyrittäjäpalvelulle. 
Tarkoitukseni on myöhemmin hankkia toiminimi, kunhan minulla on turvallisempi pohja yritystoimintaan. Tietojeni 
mukaan olen ainoa Kuhmossa, joka tarjoaa tällaista palvelua. Olen saanut paljon palautetta heti alkuun, että 
tällaista on kaivattu.

6. Ehdot ja kriteerit *

sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
01.03.2021, 13.11 - 01.03.2021, 13.29

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi 4U Koulutuspalvelutuotteet Maliset Oy

Y-tunnus 2704192-9

Postiosoite Koulukatu 9

Postinumero 88900

Postitoimipaikka Kuhmo

Kotisivut www.4u2.fi

2. Yhteyshenkilö

Nimi Veijo

Puhelinnumero Malinen

Sähköpostiosoite veijo.malinen@4u2.fi

3. Tarjottavat palvelut *

Muu
Koulutushakemukset, koulutuksen suunnittelu, pätevöityminen, osaamisen kasvattaminen ja
yritysneuvontapalvelut.

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 3000.00

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

- Koulutushakemuskonsultoinnilla yritykselle tarjoutuu mahdollisuus saada koulutustukea sekä oman, että 
työntekijöiden kouttamiseen. �
- Koulutuksen suunnittelukonsultoinnilla voidaan sovittaa koulutuksen toteutuminen työaikatauluun ja laatia 
oppimiseen tarvittava aikataulutus kaikille siihen liittyville osapuolille. �
- Pätevöitymisen tarpeen tunnistamisen konsultointi ja oikean koulutustavan valinnan ohjaus lyhentää koulutuksen 
tarvetta. �
- Osaamisen kasvattamisen konsultointipalvelu tarjoaa yritykselle apua koulutuskokonaisuuksien luomiseksi (osa 
voidaan tunnistaa ja tunnustaa, osa vaatii opiskelua/ harjoittelua), sekä opastusta ja ohjausta esim. konkreettisesti 
johonkin yrittäjälle uuteen asiaan. �
- Yritysneuvontakonsultointipalvelut tarjoaa yritykselle opastusta, ohjausta ja konsultointia uuden palvelun 
/toimialan luomisessa ja alalle pätevöitymisessä. �

6. Ehdot ja kriteerit *



täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
01.03.2021, 18.49 - 01.03.2021, 18.52

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi DIS co Oy

Y-tunnus 3167504-3

Postiosoite Itäinen Rantakatu 74C 119

Postinumero 20810

Postitoimipaikka Turku

Kotisivut samisuhonen.com

2. Yhteyshenkilö

Nimi Sami Suhonen

Puhelinnumero 0440186403

Sähköpostiosoite sami@samisuhonen.com

3. Tarjottavat palvelut *

Some-markkinoinnin kehittämiseen liittyvät palvelut

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 500

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Facebook-mainonnan verkkovalmennus, joka on suunniteltu pienyrittäjien haasteille Facebook-mainonnassa.

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
04.03.2021, 10.39 - 04.03.2021, 11.58

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Kuhmon Media- ja Metsäpalvelu Kyllönen KY

Y-tunnus 3122939-3

Postiosoite Konttipolku

Postinumero 88900

Postitoimipaikka Kuhmo

Kotisivut tulossa

2. Yhteyshenkilö

Nimi Timo Kyllönen

Puhelinnumero 0409112128

Sähköpostiosoite timppa.kyllonen@gmail.com

3. Tarjottavat palvelut *

Yrityksen digitalisaation kehittäminen sekä sivustojen ja verkkokauppojen suunnittelu

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 1500

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Kehitän asiakkaille nettisivuja avaimet käteen -periaatteella. Tuotan kokonaisuuteen tekstimateriaalin 
kielenhuoltoineen, studiotason valokuvat sekä ammattimaisesti käsitellyt videotuotannot, animoidut logot ja 
tarvittaessa logosuunnittelun sekä graafisen toteutuksen.

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
04.03.2021, 11.58 - 04.03.2021, 11.59

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Kuhmon Media- ja Metsäpalvelu Kyllönen KY

Y-tunnus 3122939-3

Postiosoite Konttipolku

Postinumero 88900

Postitoimipaikka Kuhmo

Kotisivut tulossa

2. Yhteyshenkilö

Nimi Timo Kyllönen

Puhelinnumero 0409112128

Sähköpostiosoite timppa.kyllonen@gmail.com

3. Tarjottavat palvelut *

Yrityksen digitalisaation kehittäminen sekä sivustojen ja verkkokauppojen suunnittelu

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 1500

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Kehitän asiakkaille nettisivuja avaimet käteen -periaatteella. Tuotan kokonaisuuteen tekstimateriaalin 
kielenhuoltoineen, studiotason valokuvat sekä ammattimaisesti käsitellyt videotuotannot, animoidut logot ja 
tarvittaessa logosuunnittelun sekä graafisen toteutuksen. Palvelun hinta riippuu toteutettavien sivujen sekä 
tuotettavan sisällön laajuudesta.

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
17.03.2021, 07.58 - 17.03.2021, 13.45

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Hahhah Ravintolapalvelut OY

Y-tunnus 3168769-3

Postiosoite Puusepäntie 2

Postinumero 36200

Postitoimipaikka Kangasala

Kotisivut http://www.hahhah-ravintolapalvelut.fi/

2. Yhteyshenkilö

Nimi Heikki Ahopelto

Puhelinnumero 045 161 4555

Sähköpostiosoite toimisto@hahhah-ravintolapalvelut.fi

3. Tarjottavat palvelut *

Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 3000

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Hahhah-Ravintolapalvelut Oy tarjoaa monipuolisia ruoka-alan palveluita tuotekehityksestä toiminnan suunnitteluun 
ja koulutukseen. Palvelumme sisältää siis ravintola- ja ruoka-alan (ja varsinkin lähiruokaan liittyvää) suunnittelua, 
kehitystä ja koulutusta, aina fine dining- ravintoloista aamiaismajoituspalvelun ruokatuotteeseen.

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
05.04.2021, 19.30 - 05.04.2021, 19.35

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Evgrapjics t:mi

Y-tunnus 1523648-9

Postiosoite Repolankatu 18

Postinumero 81700

Postitoimipaikka Lieksa

Kotisivut www.evgraphics.fi

2. Yhteyshenkilö

Nimi Erkko Vainikainen

Puhelinnumero 040 587 9043

Sähköpostiosoite evg@evgraphics.fi

3. Tarjottavat palvelut *

Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen liittyvät palvelut

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 2500

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

mainosmateriaalin suunnittelu ja tuottaminen yli 20 vuoden kokemuksella

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
15.04.2021, 09.01 - 15.04.2021, 18.52

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Kouta Print Oy

Y-tunnus 2748639-7

Postiosoite Heinisuontie 10 D

Postinumero 87250

Postitoimipaikka Kajaani

Kotisivut www.koutaprint.fi

2. Yhteyshenkilö

Nimi Calle Kurkinen

Puhelinnumero 0456694730

Sähköpostiosoite calle@koutaprint.fi

3. Tarjottavat palvelut *

Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen liittyvät palvelut

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 500

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Yrityksemme tuottaa palveluita ja tuotteita visuaaliseen markkinointiin/viestintään.

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
13.05.2021, 10.56 - 13.05.2021, 11.00

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Idea Nature Oy

Y-tunnus 2932795-5

Postiosoite Lähderinteentie 12

Postinumero 87250

Postitoimipaikka Kajaani

Kotisivut www.ideanature.fi

2. Yhteyshenkilö

Nimi Heli Pirinen

Puhelinnumero 0404822268

Sähköpostiosoite info@ideanature.fi

3. Tarjottavat palvelut *

Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 3000

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Tuotekehitystä tieteellä! �
Elintarvikkeiden, kosmetiikan, eläinten hoitovalmisteen tai rehun tuotekehitys. Erityisosaamistamme ovat �
luonnon- ja puutarhatuotannon raaka-aineiden tuotteistaminen ideasta markkinoille. Teemme �
valmisteellle tuotekehitysprosessissa reseptiikan ja kosmetiikassa lisäksi tuoteturvallisuusselvityksen, �
elintarvikkeissa laskemme ravintoarvot Jamix ohjelmalla. Tuotekehitykseen kuuluvat olennaisena osana �
asiakastestaukset ja palautteen annot, joiden mukaisesti valmistetta kehitetään markkinoille. Haemme �
valmisteelle trendien mukaista vaikuttavuutta yliopisto- ja tutkimuslaitosyhteistyön kautta, Palveluun �
kuuluu myös alustava valmisteen hinnoittelulaskelma, jossa arvioidaan valmisteeseen kohdistuvien �
kiinteiden ja muuttuvien kulujen osuus ja yhdessä asiakkaan kanssa hintaan sovittava voitto.

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon



kaupungin verkkosivuilla



Hakemus palveluntuottajaksi
Respondent:
-
Response on:
17.05.2021, 10.48 - 17.05.2021, 10.57

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Yrityksen nimi Idea Nature Oy

Y-tunnus 2932795-5

Postiosoite Lähderinteentie 12

Postinumero 87250

Postitoimipaikka Kajaani

Kotisivut www.ideanature.fi

2. Yhteyshenkilö

Nimi Heli Pirinen

Puhelinnumero 0404822268

Sähköpostiosoite info@ideanature.fi

3. Tarjottavat palvelut *

Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

4. Palvelun hinta *

Veroton hinta 3000

5. Kuvaus yrityksen tuottamista palveluista ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Idea Nature:lla on yli 12 vuoden kokemus valmisteiden tuotekehityksestä. Teemme elintarvikkeiden, 
luonnonkosmetiikan, eläinten hoitovalmisteiden ja luonnontuotepainotteisten rehujen tuotekehitystä ideasta 
markkinoille. Elintarvikkeiden tuotekehitykseen kuuluvat ravintoarvolaskelmat ja kosmetiikan tuotekehitykseen 
lakisääteiset tuoteturvallisuusselvitykset. Kullekin yritykselle räätälöidään tuotekehityskokonaisuus, jossa yrityksen 
valitsema asiakasryhmä on keskiössä. Erityisiä vahvuuksiamme ovat luonnontuote- ja puutarharaaka-aineiden 
tunnistaminen ja käyttö reseptiikassa. Teemme tuotekehitystä tieteellä ja haemme valmisteisiin vaikuttavuutta raaka-
aineiden aktiiviaineilla.

6. Ehdot ja kriteerit *

täyttävänsä tilaajavastuulain mukaisen Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit
kuuluvansa Luotettava Kumppani -rekisteriin
sitoutuvansa toimittamaan raportin suoritetuista toimenpiteistä ohjeistuksen mukaisesti
suostuvansa siihen, että sen yhteystiedot ja yrityspalveluseteliä varten tuotteistamansa palvelut julkaistaan Kuhmon
kaupungin verkkosivuilla


