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Elämme räjähdysmäisesti etenevää digitalisaation aikakautta. Digitalisaatio-
sanaa on määritelty monella eri tavalla, mutta yksinkertaisuudessaan 

yrityksissä digitalisaatio on toimintatapojen uudistamista, sisäisten prosessien 
digitalisointia, palveluiden sähköistämistä  ja kokonaisvaltaisen 

asiakaskokemuksen luomista sekä lisäarvon tuottamista asiakkaille. 



1. TAMMI DIGITAL OY 
YRITYSESITTELY
Meillä yrityksen omistajilla on kymmenien vuosien kokemus liiketoiminnan johtamisesta 

sekä kehittämisestä niin myynnin, markkinoinnin kuin teknologioiden osalta. Olemme 

työskennelleet monella eri alalla. Tunnemme eri toimialat sekä toimialoihin liittyvät riskit 

ja pullonkaulat. Meillä on myös jatkuva tahto ja ymmärrys kehittymisen tarpeesta 

jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa maailmassa. 

Tammi Digital tuottaa yrityksille ohjelmistoja, integraatioita ohjelmistojen välille, 

verkkosivuja, verkkokauppoja ja mobiiliapplikaatioita. Meillä sopimukseen kuuluu aina 

ammattitaitoinen ja laaja dokumentointi. 



2. TAMMI DIGITAL OY PALVELUT
Tammi Digital Oy:n palvelut
• Ohjelmistojen vaatimusmäärittely
• Ohjelmistokehitys
• Verkkosivu- ja verkkokaupparatkaisut
• Mobiilisovellukset
• Verkkosivujen ylläpito
• Markkinointiviestinnän palvelut



3. REFERENSSIT
Projekteja:  
Liikuntakeskus Pajulahti: Suunnittelimme ja toteutimme verkkokaupan asiakkaalle. Projekti sisälsi 
usean eri työpajan projektin eri vaiheissa. Projektissa suunnittelimme verkkokaupan käyttöliittymän, 
jossa huomioimme käyttäjäystävällisyyden ja panostimme käyttäjäkokemukseen kaupassa. Työpajan
pohjalta kirjoitimme määrittelydokumentin ja teknisen suunnitteludokumentin, johon projektin toteutus 
nojautui. Verkkokauppa integroitiin Pajulahden toiminnanohjausjärjestelmään, jossa olimme 
sunnittelemassa rajapintakuvausta yhdessä toimittajan kanssa. 
www.pajulahti.com
Verkkosivustojen kehittäminen ja ylläpito:
Huolehdimme kuukausittain n. 40 eri verkkosivuston ja verkkokaupan teknisestä ylläpidosta. 
Tehtäviimme kuuluu sivuston alustan, teeman ja lisäosien päivitykset. Lisäksi huolehdimme sivustojen 
tietoturvasta ja varmuuskopioinnista. Toimitamme asiakkaille kuukausittain raportin, joka sisältää 
kehittämistoimenpiteitä asiakkaiden nykyiselle sivustolle. 

https://www.oakhill.fi/case/case-matka-2018-messut/


3. REFERENSSIT
Kehittämistoimenpiteet voivat olla seuraavia:
• Sivuston tekninen optimoinen
• Sivuston sisältöjen optimointi
• Hakukonenäkyvyyden parantamista
• Konsultointi erilaisten hakukonenäkyvyyttä parantavien työkalujen käytöstä

• Esim. Google Analytics, Yoast SEO.

Ylläpidossa olevia asiakkaita:
www.lahtiskigames.com, www.sibeliustalo.fi, www.alfaroc.fi, www.pajulahti.com,
www.desk.com

http://www.lahtiskigames.com/
http://www.sibeliustalo.fi/
http://www.alfaroc.fi/
http://www.pajulahti.com/
http://www.desk.com/


3. REFERENSSIT
Verkkokaupat:
Toteutamme kahdella eri tavalla verkkokauppoja asiakkaille. Meiltä voi ostaa valmiin 
verkkokaupan, joka soveltuu aloitteleville verkkokauppiaille eikä se sisällä juurikaan 
räätälöintejä. Tammi Riskitön, Tammi Helppo
Toinen tapa, jolla toimitamme verkkokauppoja on asiakaskohtainen räätälöinti. Projekti
aloitetaan aina työpajalla, jossa keskitymme asiakkaan liiketoimintaan. Tämän jälkeen 
lähdemme yhdessä suunnittelemaan tulevaa verkkokauppaa. 
Tammi Helppo:
Studio Savon
Tammi Riskitön:
Lahti Karting Center
Räätälöity verkkokauppa:
Liikuntakeskus Pajulahti



3. REFERENSSIT
Verkkosivut:
Verkkosivuja toteutimme vuoden 2019 aikana n. 20 kpl. Jokainen projekti perustuu 
asiakastarpeen kartoittamiseen sekä asiakkaan liiketoiminnan tavoitteisiin. Verkkosivu ei ole 
tänä päivänä erillinen leijuva osa asiakkaan yritystä, vaan toimivan verkkosivun tulee olla osa 
asiakkaan toimitusketjua. Meidän tehtävänä on kartoittaa ja selvittää, että mitä toimitusketjun 
osa-aluetta halutaan palvella. Esimerkiksi. Yritys A haluaa helpottaa myyntityön alkupäätä, 
jolloin sivustolla tavoitellaan liidejä. Yritys B haluaa helpottaa asiakaspalvelun eri tehtäviä, 
jolloin sivustolle luodaan paljon erilaisia sisältöjä, jotka palvelevat olemassa olevia asiakkaita. 
Yritys C voi haluta ja tarvitsee molempia. Jokaisen yrityksen verkkosivusto on uniikki, joka on 
suunniteltu uniikkiin tarpeeseen. 

www.alfaroc.fi

http://www.alfaroc.fi/


4. KUVAUS 
KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Teemme asiakkaalle räätälöidyn digitaalisen myynnin- ja markkinoinnin 
kehittämissuunnitelman. Toteutamme tämän hyväksi koetun prosessimme avulla.
Prosessi sisältää seuraavat vaiheet:
• Ennakkokartoituksen ja sähköisen kyselyn ennen työpajaa
• Työpajan yhdessä asiakkaan kanssa (kesto noin 2-3 h) 
• Konkreettisen ja dokumentoidun kehittämissuunnitelman toimenpiteille. (verkkosivut ja 

verkkokaupat)
Ennakkokartoituksessa teemme asiakkaalle sähköisen ennakkokyselyn työpajan aiheista ja 
kartoitamme missä markkinassa asiakas toimii. Työpajassa käydään läpi asiakasyrityksen strategiset 
tavoitteet, tuotteet/palvelut, markkina missä toimitaan, nykyiset ja potentiaaliset asiakasryhmät ja 
myynnin tavoitteet. Työpajaan osallistuu asiakkaalta 2-3 ydinhenkilöä, jotka pystyvät vastaamaan 
sekä myynnin että markkinointiviestinnän kysymyksiin. Lopuksi teemme ennakkokartoitukseen, -
kyselyyn ja työpajaan pohjautuvan verkkosivujen tai verkkokaupan kehittämissuunnitelman, joka 
sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.



5. KUVAUS KÄYTÄNNÖN 
MARKKINOINTITOIMEPITEESTÄ NRO 1
KEVYT VERKKOSIVUSTO
Sisältää kevyen verkkosivuston kokonaistoteutuksen.
• Visuaalinen suunnittelu olemassa olevien elementtien pohjalta (logo, graafiset elementit)
• Laajuus 1-3 sivua
• Max. 1 yhteydenottolomake
• Sosiaalisen median linkitykset
• Ei sisällä teknisiä erityisratkaisua, integraatioita muihin järjestelmiin, tarvittavia valokuvia 

tai tai videoita tai muita materiaalikustannuksia eikä muita sivustoon liittyviä kolmannen 
osapuolen tarjoamia ohjelmistoja.



5. KUVAUS KÄYTÄNNÖN 
MARKKINOINTITOIMEPITEESTÄ NRO 2
KEVYT VERKKOKAUPPA
Kevyt verkkokauppa soveltuu asiakkaalle, joka on suunnittelemassa verkkokaupan 
perustamista. Kevyt verkkokauppa sisältää: 
• Valmiin verkkokauppa-alustan
• Rajoittamaton määrä tuotteita
• Tuotekategoriat
• Maksupainikkeet
• Koulutus verkkokaupan käyttöön
Palveluna tarjoamme:
• Apua tuoteryhmien määrittelyssä
• Tuotteiden esittämisessä

Ei sisällä: 
• Erityisratkaisuja
• Integraatioita muihin järjestelmiin



5. KUVAUS KÄYTÄNNÖN 
MARKKINOINTITOIMEPITEESTÄ NRO 3
NYKYISEN VERKKOSIVUN TAI VERKKOKAUPAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Tekemämme kehittämissuunnitelman pohjalta laadimme suunnitelman toimenpiteistä, joilla 
verkkosivua/verkkokauppaa kehitetään. Kehittämistoimenpiteet voivat lähtökohdista 
riippuen sisältää erilaisia toimenpiteitä, joilla nykyisestä sivustosta saadaan tuottavampi ja 
sen laatupisteet korkealle.
Esimerkkejä verkkosivuston kehittämistoimenpiteistä:
- Sivuston asiakaspolkujen tarkistaminen ja varmentaminen. Uusien asiakaspolkujen 

löytäminen ja rakentaminen.
- Sivuston modernisointi ja ulkoasulliset muutokset.
- Sivuston tekeminen helposti käytettäväksi loppuasiakkaalle.
- Sivuston toimiminen mobiilissa.
Kehittämistoimenpiteiden pohjalle tuotamme suunnitelman siitä, millaisia toimenpiteitä 
verkkosivustolle suosittelemme. 



5. KUVAUS KÄYTÄNNÖN 
MARKKINOINTITOIMEPITEESTÄ NRO 4
VERKKOKAUPPIAAN ALOITUSPAKETTI
Tämä sopii yritykselle, joka ei vielä ole lainkaan tai hyvin vähän tehnyt myyntiä tai 
markkinointia verkossa.
Paketti sisältää yrityksen liiketoiminnan kartoituksen ja verkkokaupan tavoitteiden 
määrittämisen. Perehdymme tavoiteltavaan asiakaskuntaan ja määrittelemme siihen 
soveltuvat työkalut asiakkaan käyttöön. 
Suunnittelemme erilaisten järjestelmien integrointitarpeet, sekä teemme määrittely- ja
suunnitteludokumentoinnin. Tämän avulla asiakas voi lähteä kilpailuttamaan uuden 
verkkokaupan graafisen suunnittelun ja teknisen toteutuksen.
Lisäksi teemme konkreettisen rautalankamallin verkkokaupan käyttöliittymästä. 



5. KUVAUS KÄYTÄNNÖN 
MARKKINOINTITOIMEPITEESTÄ NRO 5
PAREMPAA NÄKYVYYTTÄ VERKOSSA (OPTIMOINTIPAKETTI)
Verkkonäkyvyys perustuu siihen, miten hyvin verkkosivusto on hakukoneoptimoitu. Hakukoneoptimoinnilla 
tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla sivuston sijaa hakukoneen tuloksissa parannetaan. Hakukoneoptimointi jaetaan 
tekniseen ja sisällölliseen optimointiin. Toimenpiteillä tähdätään siihen, että sivusto löytyy silloin kun hakukoneilla 
haetaan avainsanoja, jotka ovat sivuston kannalta relevantteja. Toimenpiteiden jälkeen sivuston sijoitus 
hakukoneissa paranee, ja laatupisteet paranevat, jolloin esim. Google-mainonta on edullisempaa.

Toimenpiteet voivat olla tarpeen mukaan:

- Sivuston tilan kartoitus hakukoneoptimoinnin näkökulmasta.

- Sivuston tekninen optimointi. 

- Sivuston toimiminen mobiilissa, mobiilinäkyvyyden varmentaminen.

- Oikeiden avainsanojen löytäminen: avainsana-analyysi.

- Hakukoneissa näkyvien tekstien (metatekstit) tuottaminen/optimointi.

- Sivuston sisältöjen (tekstit, kuvat) optimointi.

- Aihepiirin kannalta relevantin sisällön tuottaminen sivustolle (sisältää max. 3 blogi-kirjoitusta / 3 sivua uutta 
sisältöä).



6. KÄYTETTÄVÄT ALIHANKKIJAT
OAKHILL OY
Oakhill Oy on Tammi Digital Oy:n emoyhtiö.
www.oakhill.fi

Markkinoinnin asiantuntijatehtävistä vastaa 
Oakhillin asiantuntijatiimi (1-3 hlö) ja 
päävastuullisena toimijana toimitusjohtaja Marika 
Mesimäki. Marikan kokemus alalta:
• 14 vuotta myyntiä, markkinointia ja viestintää

• 2500 asiakastapaamista

• 150+ markkinointistrategiaa, -suunnitelmaa ja –
konseptia

• 5500 somepäivitystä

HANNA RÄTTÖ
HannaR Ky, y-tunnus: 2612256-7
Hanna Rättö – Sopimussuhteessa Tammi Digital 
Oy:n kanssa. Tammi vastaa alihankkijoista ja 
heidän töistään kuin omistaan.

• Työkokemus alalta 20 vuotta
• Osaaminen: Visuaalinen suunnittelu 

verkkoympäristöön käyttämällä nykyaikaisia 
työmenetelmiä. Asiakkaan toiveiden ja 
tarpeiden yhdistäminen tämän päivän 
standardeihin esim. EU:n 
saavutettavuusdirektiivi.

• Rooli: Graafinen suunnittelija 
• CV liitteenä
• Referenssit: 

• www.hartola.fi
• www.hyxo.fi
• www.naappila.fi
• www.yourlocalhost.fi

http://www.hartola.fi/
http://www.hyxo.fi/
http://www.naappila.fi/
http://www.yourlocalhost.fi/


7. TAMMI DIGITAL OY YHTEYSTIEDOT
Tammi Digital Oy
Y-tunnus: 2932285-5
Vesijärvenkatu 15, 2 krs., 15140 Lahti
Käyntiosoite: Vesijärvenkatu 15, 2 krs., 15140 Lahti
Yhteyshenkilö:
Toimitusjohtaja Henri Ala-Röyskö
Puh. 040 828 8914
Sposti: henri.ala-roysko@tammidigital.fi



8. SOVELTUVUUSVAATIMUKSET
Tammi Digital Oy täyttää tilaajavastuulain 
mukaiset vaatimukset. Koko raportti 
liitteenä.



9. TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Tarjouksemme on voimassa 31.12.2020 asti.



Aloitetaanko?
www.tammidigital.fi

Henri Ala-Röyskö
0408288914
henri.ala-roysko@tammidigital.fi


