Palvelusetelituottajien rekisteri
Yritys

Asianajotoimisto Surakka Oy

atFlow Oy

Yhteyshenkilö

Juha-Pekka Vatanen

Pekka Rönkkönen

Postitoimipaikka

Joensuu

www-osoite

www.heikkisurakka.com

Joensuu

Yhteyshenkilön puhelinnumero

043-2180861

050-3401705

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Lyhyt kuvaus yrityksen palveluista ja osaamisesta palveluntuottajarekisteriä varten

juha-pekka.vatanen@heikkisurakka.com

Olemme erityisesti liikejuridiikkaan erikoistunut toimisto. Palveluksessamme on tällä hetkellä seitsemän
lakimiestä. Yhtiömme liikevaihdosta kertyy ns. siviiliasioista 80–90 prosenttia. Toimistollamme on useita
merkittäviä yritysasiakkaita ja liikejuridiikka on painopistealueitamme. Juristiemme määrä turvaa palvelun
saatavuuden: alkuneuvottelu voidaan järjestää normaalisti tarvittaessa jo saman päivän aikana ja olemme
puhelimitse hyvin tavoitettavissa. Tehty työ veloitetaan todellisen ajankäytön mukaan. Laajan ja pitkäaikaisen
kokemuksemme johdosta uskomme olevamme tehokkaita. Käytössämme ovat nykyaikaiset työvälineet ja
asianmukaiset neuvottelutilat. Pystymme tarjoamaan palvelua myös englanniksi ja ruotsiksi

pekka@atflow.fi

www.atflow.fi

AtFlow Oy on joensuulainen täyden palvelun digitoimisto, joka tuottaa verkkopalveluja ja vie asiakkaiden
liiketoiminnan verkkoon.
Olemme keskittyneet verkkokaupan, verkkosivujen ja tiedonhallinnan prosessien ja liiketoiminnan ratkaisujen
kehittämiseen jo vuodesta 2008. Teemme verkkokauppoja, jotka myyvät puolestasi sekä verkkosivuja, joilla teet
aina vaikutuksen asiakkaisiisi.
Autamme asiakkaitamme sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä yli 20 digiammattilaisen voimin. Vahvuudeksemme näemme kattavan yhteistyökokemuksen kaikenkokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten kanssa.
Priole-kehitysmallista asikas saa keinot, joilla saavuttaa pitkän tähtäimen kilpailukykyä niin kotimaassa kuin
kansainvälisillä markkinoilla, sekä työkalun ja tuen tarvittavan innovatiivisen muutoksen jalkauttamiseen.
Kehitysmalli lähtee liikkeelle toimintaympäristöä koskevista muutostrendeistä, tarkoituksena ei ole sammuttaa
tämän päivän tulipaloja, vaan keskittyä toimimaan tulevaisuussuuntautuneesti kansainvälistymistä ja
digitalisoitumista tukien. Tuotteistettu palvelukokonaisuus tarjoaa selkeän ja systemaattisen mallin, jolla
varmistetaan aidon muutoksen aikaansaaminen pitkäjänteisesti.

Easteam Oy

Marjo Pakarinen

Joensuu

www.priole.fi

050-4324114

marjo.pakarinen@priole.fi

Rahoituspalvelut tarjoaa asiantuntijatyötä liittyen yrityksen arvonmääritykseen, rahoitushakemuksiin,
yrityskauppoihin, tilinpäätösanalyyseihin sekä -vertailuihin. Rahoituspalvelut sisältävät käyttöpääoman,
yrityskaupan, investoinnin ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen.
Palveluksessasi on yrityselämässä ja julkisella sektorilla kokemuksensa kartuttaneiden asiantuntijoiden ja
kehittyvien tulevaisuuden tähtiosaajien tiimi, jonka tavoitteena on saada organisaatioiden suurin potentiaali esiin.
Kokemuksemme rakentuu kymmenistä eri organisaatioista ja erilaisista tehtävistä saadun vankan
kokemuspohjan päälle. Mielestämme hyvin valmisteltu ei ole puoliksi tehty, vaan vielä täysin aloittamatta. Siksi
toimintamalliimme kuuluu keinojen rakentaminen muutoksen aikaansaamiseksi.

Enteq Ltd

Kai Stenberg

Joensuu

Päivi Könönen

Joensuu

www.enteq.fi

050-5399828

kai.stenberg@enteq.fi

www.hr-consulting.fi

050-5233883

paivi.kononen@hr-consulting.fi

Enteq Ltd. on vuonna 2005 perustettu joensuulaisyritys, joka tuottaa teknisen kaupan vienti- ja
hankintapalveluita Kiinassa ja toteuttaa Kiinaan liittyviä koulutus- ja asiantuntijatoimeksiantoja. Enteq toimii
kiinalaisen verkostonsa välityksellä koko Manner-Kiinan alueella. Enteqin yrittäjä on toiminut teknisessä
kaupassa Kiinassa 17 vuotta mm. suomalaisen ympäristöteknologian myynnissä ja omaa kokemusta myös
useista muista kohdemaista Aasiassa ja Persianlahdella.

Yritykseni HR-Consulting Oy tarjoaa henkilöstöasioiden yritysneuvontaa ja -kehittämistä. Osaamisen ja
työhyvinvoinnin asiantuntijapalveluja yrittäjille, esimiehille ja työyhteisöille.
HR-Consulting

Minulla on pitkä kokemus yrittäjien, esimiesten ja työyhteisöjen valmentamisesta.

Hurry Oy

Tero Hyttinen

Joensuu

www.hurry.fi

0400-391707

tero.hyttinen@hurry.fi

Hurry Oy on Joensuussa ja Kuopiossa toimiva mainostoimisto, jossa työskentelee kymmenen alan asiantuntijaa.
Olemme vuosien aikana toteuttaneet toimivaa markkinointia, erottuvia yritysilmeitä sekä tuloksellisia
kampanjoita yli 100 alueen yritykselle.
Uskomme rehtiin toimintaan, emme yllättäviin lisälaskuihin tai koukeroiseen kieleen. Olemme hupsu joukko
ihmisiä tekemässä sitä, mitä rakastamme. Markkinointia, sinun liiketoimintasi ykkössijallamme.

Idän Taloustaiturit Oy

Tapani Hirvonen

Joensuu

-

050-5539930

tapanihirvonen@outlook.com

Perheyrityksellämme on vahva kokemus omistajanvaihdoksista, yritysjärjestelyistä ja taloushallinnosta.

heikki.rantanen@innowork.fi

Innowork Oy tarjoaa innovaatioasiantuntijapalveluita perustuen pitkään ja monipuoliseen kokemukseen IPRasioiden kokonaisvaltaisessa hallinnassa sekä niiden kytkemisessä yritysten tuotekehitykseen ja
innovaatiotoimintaan ja keksintöasioiden käsittelyyn.
Yritys toimii myös Business Finlandin Innovaatiosetelin ja ELY-keskusten PK-yritysten Kehittämispalveluiden
auktorisoituna palveluntuottajana teemassa ”Innovaatioiden kaupallistaminen”.
Yritys kuuluu myös Euroopan patenttiviraston organisoimaan Patentti-informaatio verkostoon (EPO / PATLIB
Network) (https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patlib.html )
Patenttihakemusten ja muiden rekisteröitävien teollisoikeuksien hakuprosesseissa Innowork Oy toimii
yhteistyössä Leitzinger Oy:n kanssa.

Innowork Oy

Heikki Rantanen

Kontiolahti

www.innowork.fi

040-5025450

Käyttäjien arvio

Kasvuko auttaa yrittäjä löytämään ratkaisut mm. seuraaviin kysymyksiin:

Kasvuko Oy

Petri Heiskanen

Tampere

www.kasvuko.com

040-5710771

heiskanen@kasvuko.com

Miten
Miten
Miten
Miten
Miten

tehostamme markkinointia ja lisämyyntiä?
kehitämme palvelujen laatua ja tuottavuutta?
ehkäisemme ja vähennämme hukkaa ja sählinkiä?
toteutamme uusia, asiakasta sitouttavia palveluratkaisuja?
hyödynnämme Lean-periaatteita yrityksen toiminnan kehittämisessä?

Lean-periaatteita hyödyntäen suunnitelmat viedään käytäntöön.
Konkreettisia tuloksia saavutetaan nopeasti.
Laadun ja markkinoinnin kehittäminen muodostavat tehokkaan kokonaisuuden.

Kooders

Miikka Kostian

Joensuu

www.kooders.fi

045-1777090

KPMG Oy Ab

Santeri Launonen

Joensuu

https://home.kpmg/fi/fi/ho
050-3285836
me.html

miikka@kooders.fi

santeri.launonen@kpmg.fi

Kooders on täyden palvelun digitoimisto jonka erikoisuutena on uudenlaisten toimintojen käyntiin ponnistaminen.
Kyseessä voi olla uuden yrityksen käynnistäminen tai täysin uudenlaisen liiketoiminnan mahdollistaminen
selainpohjaisilla sovelluksilla.

KPMG Suomi on globaaliin ketjuun kuuluva asiantuntijaorganisaatio, joka palvelee yritystä kattavasti aina
tilintarkastuksesta liikkeenjohdon konsultointiin sekä laki- ja veroneuvontaan.

Kärki Konsultit ky

Ella Kärki

Joensuu

www.karkikonsultit.fi

040-5103289

karkikonsultit@gmail.com

Kärki Konsultit Ky on nurmeslainen, 32 vuotta Suomessa toimiva koulutus- ja konsultointiyritys jonka omistaa
Hallintotietieteiden maisteri (yrityksen verotus ja laskentatoimi, juridiikka, perheyrittäjyys), HHJ Ella Kärki. Olen
opiskellut lisäksi useita muita eri alojen tutkintoja (mm. metsätalousinsinööri / markkinointi ja yritystoiminta /
sekä kv- kauppa) ja hankkinut osaamista myös Venäjän yritystoiminnasta ja - kaupasta, niin että voisin palvella
mikro- ja pienyrittäjiä mahdollisimman laajalla osaamisella.
Oman yrityksen palveluvalikoimaan kuuluvat nk. yrityksen elinkaaripalvelut; yrityksen aloittamiseen, kasvuun ja
kansainvälistymiseen liittyvä neuvonta ja koulutus sekä yli kymmenen vuoden ajan OV- ja SPV- vaihdosten
tekeminen sekä OV / SPV- koulutukset. Vahvinta osaamistani ovat yritysten myynnin tehostamisen lisäksi
talousosaamisen, hinnoittelun ja investointilaskelmien sekä tulo- ja alv-verotuksen ohjaukset, OV- ja SPVkauppojen koulutukset ja tekeminen sekä kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten laajentumissuunnitelmat.
Olen toiminut tulosvastuullisena osastopäällikkönä Kesko Oyj:llä.

LeanOps | Jari Rahkala

Jari Rahkala

Kontiolahti

www.leanops.fi

045-2108778

jari.rahkala@leanops.fi

Käytännöllistä toiminnan kehittämistä ja ketteriä digitaalisia ratkaisuja | Practical operational development and
agile digital business solutions

Merle Consulting on luotettava muutoksen tuki: Kun haluat kasvattaa, kehittää ja uudistaa liiketoimintaasi,
Kun haluat menestyä uudistamalla, Kun sinun on pakko selvitä.
Palvelumme:
Innovaatioprojektien valmistelu, Palveluiden ja tuotteiden älykkyyden ja digitalisoinnin kehittäminen, Tuote- tai
palveluinnovaation esiselvitykset ja valmistelut, Digitaaliset tuote- ja palvelustrategiaselvitykset

Merle Consulting Oy

Kari Haaja

Helsinki

www.merle.fi

040-5032195

kari@merle.fi

Innovaatioiden arviointi, tuotteistaminen ja jatkokehitys sekä niihin liittyvien kehityshankkeiden projektointi.
Innovaatioiden kaupallistaminen ja kansainvälistäminen
Palveluiden ja tuotteiden älykkyyden ja digitalisoinnin kehittäminen: Myynnin ja markkinoinnin digitalisointi.
Palvelu- ja tuoteideoiden konseptointi, tuotteistaminen. Liiketoiminnan suunnittelu
Tuote- tai palveluinnovaation esiselvitykset ja valmistelut: Suunnittelu- ja määrittelyprojektit, palvelumuotoilu,
tuotteistus, business case -kuvaukset. Eri kehitystoimenpiteiden valmistelu ja toteutus, mm. proof-of-consept
Digitaaliset tuote- ja palvelustrategiaselvitykset: Analyysit, arvioinnit, strategiatyö, muutosprojektin johtoPalvelu- ja liiketoimintakonseptin, strategian sekä tuotekehitystoimenpiteiden määrittely ja toteutus.

Piipa Training Oy

Vesa Pelkonen

Joensuu

www.finland.sandler.com

040-5910471

vpelkonen@sandler.com

Piken Paletti

Pirjo Korjonen

Joensuu

www.pikenpaletti.fi

050-5498351

pirjo.korjonen@elisanet.fi

Myynnin strategian, rakenteen, myyntihenkilökunnan palkkaamisen, myyntitaitojen analysointi, konsultointi,
kehittäminen ja valmentaminen

Elintarvikealan asiantuntija yli 30 v. kokemuksella.
Tuntemus elintarvikealalta & vähittäiskauppa / tukkukauppa puolelta Pohjois-Karjalassa & valtakunnallisestikin
on kattava ja minulla on laajat verkostot kyseisiltä aloilta. Elintarvikealan lainsäädäntöön liittyvät asiat, mm.
omavalvonta, hygieniapassit, pakkausmerkinnät, hinnoitteluneuvonta.

Proper Oy

Teemu Purmonen

Joensuu

www.purmonen.fi

044-2464638

teemu.purmonen@proper.fi

Proper Oy on Joensuulainen yritysten kasvun ja kehittämisen konsultointiin keskittynyt yritys. Toteutamme Työja elinkeinoministeriön tuottamia yritysten kehittämispalveluita valtakunnallisesti. Keskeisintä osaamista on
yrityksen strategisen kehittämisen suunnittelu ja toteutuksen tukeminen. Olemme erikoistuneet erityisesti
julkisen yritysrahoituksen rahoitettavuusselvityksiin ja rahoitussuunnitteluun.

Rookie Communications Oy

Ville Moilanen

Joensuu

www.rookiecom.fi

050-5477366

ville@rookiecom.fi

Rookie Communications Oy on sisällöntuotantoon erikoistunut viestintätoimisto. Emme runoile pöytälaatikkoon,
vaan kaikki tekemisemme tähtää tuloksiin.
Tutustumme liiketoimintaasi ja otamme reilusti kantaa sekä myyntiisi että viestintääsi. Emme jauha jargonia tai
ehdota perushuttua viestintäkanavan täytteeksi, vaan kerromme suoraan kannattaako yrityksellesi tehdä video
someen vai tilata paikalle metsuri parkkipaikkaasi siistimään. Haluamme tietää asiakkaistamme kaiken. Vain
siten voimme auttaa yritystäsi pääsemään tavoitteisiinsa. Tämän kaiken teemme 16 työntekijän voimin.

SuviSaari ky

Sara Suvinen

Mönni

www.suvisaari.fi

040-5576204

sara.suvinen@suvisaari.fi

Autamme yrityksiä liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämisessä. Palveluina mm. liiketoiminnan suunnittelu,
viestintä- ja markkinointikonsultointi, tuotteistaminen, asiakkuuksien kehittäminen, koulutus ja valmennus

vesa.kemppainen@todea.fi

Todea Oy on palvelumuotoiluun keskittynyt yritys. Palveluja kehitetään tilaajan tavoitteiden mukaan ja asiakkaita
aidosti kuunnellen. Asiakkaan odotusten ymmärtäminen on tärkeä lähtökohta kehittämiselle. Palvelun
kehityskohteita ovat viestintä, käytännöt, tuotteet, palvelutilanteet ja mielikuva yrityksestä. Asiakaskokemusta
on mahdollista parantaa palvelumuotoilun ajatuksella missä tahansa palvelun elinkaaren vaiheessa. Todea Oy:n
erikoisosaamista on vanhoista kaavoista vapaa kokonaispalvelun kehittäminen useille erilaisille asiakkaille.

Todea Oy

Vesa Kemppainen

Kontiolahti

0407188060

www.todea.fi

Tovari Oy on 17-henkinen markkinointitoimisto kolmella paikkakunnalla, Joensuussa, Porissa ja Turussa.
Hankimme asiakkaillemme asiakkaita rohkeudella ja sydämellä.
Tavoitteenamme on olla yritys, josta löytyy yhden puhelinnumeron takaa kaikki tarvittava viestinnän ja
markkinoinnin kehittämiseen. Palveluitamme ovat mm:
- brändien kehittäminen
- graafinen suunnittelu
- web-sivut ja verkkokaupat
- digitaalinen markkinointi
- video- ja valokuvatuotannot
- markkinointi- ja viestintäkoulutukset ja sparraukset

Tovari Oy

Joona Kotilainen

Joensuu

www.tovari.fi

050-5690586

joona@tovari.fi

Vendacon Oy

Otto Kuivalainen

Joensuu

www.vendacon.fi

050-5421672

otto.kuivalainen@vendacon.fi

Yritysjohdon ja avainhenkilökohtainen valmentava koulutus.
Johtaminen, myynti, tehokkuus, tavoitteet ja strategiat.

Virran Varrelta Design Oy

Sari Kaija

Onttola

www.virranvarrelta.fi

0400-910949

sari@virranvarrelta.fi

Virran Varrelta on asiakaslähtöisesti tarpeisiin mukautuva mainostoimisto. Meidän tärkein tehtävä on auttaa
sinun yritystäsi näkymään ja kuulumaan – sinun näköisesti, sinun äänelläsi. Autamme sinua brändisi
kirkastamisessa logon suunnittelusta visuaaliseen ilmeeseen ja sen jalkautuksiin, niin painetussa, kuin
digitaalisessa mediassa.
Tärkeimmät voimavaramme ovat halu tehdä yhdessä, sekä kyky kuunnella ja ymmärtää.
Visuaalinen viestintätoimisto Salama Oy on kuvalähtöiseen viestintään erikoistunut kontiolahtelainen yritys.
Teemme viestintää, jonka ytimessä on tunnetasolla vaikuttava kuva ja video. Suunnittelemme viestinnän alusta
asti kokonaisuutena, jota yhdistää elävä ja kiinnostava tarina. Intohimomme on visualisoida paikallisia tarinoita
aina kansainvälisille markkinoille asti.
Palvelumme:

Visuaalinen viestintätoimisto Salama
Johanna
Oy Kokkola

Kontioniemi

www.salamavisual.fi

050-3542268

johanna@salamavisual.fi

-valokuvaus: henkilö-, tuote-, sisustus sekä lifestyle-kuvaus miljöössä ja
studiossa
-käsikirjoitettu videotuotanto
-graafinen suunnittelu
-brändisuunnittelu
-tarinallistaminen
-markkinointitekstit ja tiedotteet suomeksi ja englanniksi
-journalistinen teksti
-hakukoneoptimoidut verkkosivut ja verkkokaupat
-visuaalisen viestinnän koulutukset
We are pleased to serve you also in English!

