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”Missionamme on auttaa yrityksiä ymmärtämään ja käyttämään

tämän päivän digitaalisen maailman mahdollisuuksia paremmin,

ja sitä kautta parantamaan omaa tulostaan.”



1. OAKHILL OY YRITYSESITTELY

Oakhill Oy on perusliiketoimintaidea on tuottaa markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluita yrityksillle, joilla ei ole 

omasta takaa joko osaamista tai riittävästi resursseja suunnitella ja toteuttaa tehokasta ja myyntiä tukevaa 

markkinointiviestintää. Kaiken markkinointiviestinnän pohjana on yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltainen 

ymmärtäminen ja strategian mukaisten tavoitteiden tukeminen.

Asiantuntijan vuokraaminen tarkoittaa projektiluontoista ja räätälöityä palvelua, jossa asiakas maksaa vain 

suunnitelman mukaisesti tehdystä työstä. Palvelumme on pieniriskinen ja kustannustehokas 

henkilöstövuokraamiseen verrattavissa oleva ratkaisu – ilman henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvia sivukuluja.

Pitkän kokemuksen ja verkostomme vuoksi meillä on laajasti osaamista eri toimialoilta ja tarjoamme lisäkädet juuri 

silloin kuin asiakkaalle sopii. Tarjoamme kokeneelle tekijälle uusia ideoita ja uudelle tekijälle vankkaa kokemusta.



2. OAKHILL OY PALVELUT

Vuokraamme seuraavia asiantuntijoita ja näiden yhdistelmiä:

• Markkinointipäällikkö 

• Viestintäpäällikkö 

• Projektipäällikkö 

• Markkinointiassistentti 

Lisäksi teemme

• Markkinointikoulutuksia

• Markkinointiviestinnän työpajoja

• Markkinointi- ja viestintästrategioiden ja –suunnitelmien sparrausta ja kehittämistä

Tarjoamme myös tytäryrityksemme Tammi Digital Oy:n kautta asiakaskohtaisia ohjelmistopalveluita, 

verkkosivu- ja verkkokaupparatkaisuja sekä verkkosivujen ylläpitopalveluita.



3. REFERENSSIT
Projekteja: 

Navigate2020 –messut/LADEC

Ulkoistettuna projektipäällikkönä toimiminen Navigate2020 yhteismessuprojektissa. 

Matka 2018 ja 2019 –Messut Western Lakeland osasto  sekä Kongressimessut projektipäällikkönä toiminen 

sisältäen koko kokonaisuuden asiakasyhteyksistä ja messurakennuttajan ja muiden alihankkijoiden kilpailutuksista 

lähtien (toimeksiantaja Lahti Region)

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

Orimattilan kaupungin markkinoinnin uudelleen suunnittelu ja organisointi syksyllä 2018. Työ sisälsi mm. 

markkinointistrategian ja –suunnitelman, markkinoinnin organisointiehdotuksen ja budjetin laatimisen vuodelle 

2019.

https://www.oakhill.fi/case/case-orimattilan-kaupunki/

Koulutuksia:  

Lahden alueen kehitysyhtiö LADEC Oy: ”Miten markkinoit verkossa” – digityöpaja pienyrittäjille keväällä 2018 

https://www.oakhill.fi/case/case-digityopaja-pienyrittajille/

Liike ja yrityskeskus Kori: Digimarkkinoinnin työpajat ja koulutukset Korin Juhlat –konseptin yrittäjille vuoden 2019 

aikana

https://www.oakhill.fi/case/case-matka-2018-messut/
https://www.oakhill.fi/case/case-orimattilan-kaupunki/
https://www.oakhill.fi/case/case-digityopaja-pienyrittajille/


3. REFERENSSIT

Ulkoistettu markkinointitiimi –caseja

Alfaroc

Tuotamme Alfarocille ulkoistettua markkinointipalvelua, joka on kuukausipalvelu, joka sisältää 

markkinointipäällikön, viestintäpäällikön ja markkinointiassistentin työtunteja tehokkaassa paketissa. Projekti alkoi 

markkinoinnin työpajalla ja uuden markkinointistrategian ja suunnitelman luomisella, josta jatkettiin luontaisesti 

verkkosivujen uudistamiseen. Samassa yhteydessä otimme yritykselle tehokäyttöön kaikki tarvittavat sosiaalisen 

median kanavat ja loimme niihin kanavakohtaisen sisältösuunnitelman. Pidämme säännölliset kuukausipalaverit, 

jossa käymme läpi aina seuraavan kuukauden toimenpiteet ja tuotamme jatkuvasti sisältöä kaikkiin yrityksen 

kanaviin ja teemme maksettua mainontaa.

ZetaDisplay Finland

Vastaava case kuin Alfaroc.



3. REFERENSSIT

Ulkoistettuja markkinointipäällikkö -caseja: 

Teerenpeli Yhtiöiden koko ketjun markkinointisuunnitelma 2018 vuodelle sekä markkinoinnin workshopin toteutus 

sekä Wine Cafe Olavi –markkinointi- ja lanseerauskonseptin suunnittelu ja toteutus 2017-2018. 

https://www.oakhill.fi/case/case-wine-cafe-olavi/

DESKin palveluiden tuotteistaminen, markkinoinnin ja myynninworkshopin toteuttaminen, 

markkinointisuunnitelman ja –konseptin uudistaminen, verkkosivuprojektin suunnittelu ja toteutus sekä jatkuva 

digitaalisen markkinoinnin tuottaminen vuosina 2018 ja 2019 https://www.oakhill.fi/case/case-desk/

Ulkoistettuja viestintäpäällikkö -caseja: 

Päijät-Hämeen Liitton toimeksiannosta Maakunta- ja soteuudistuksen viestintäpäällikkönä toimiminen 

marraskuusta 2017 kevääseen 2019 asti.

https://www.oakhill.fi/case/case-maakunta-ja-sote-uudistuksen-viestintapaallikko/

https://www.oakhill.fi/case/case-wine-cafe-olavi/
https://www.oakhill.fi/case/case-desk/
https://www.oakhill.fi/case/case-maakunta-ja-sote-uudistuksen-viestintapaallikko/


3. REFERENSSIT

Ulkoistettuja markkinointipäällikkö -caseja: 

Kanresta Oy/Finlandia-talo

Joulukuusta 2018 – maaliskuuhun 2020 Finlandia-talon ravintolan ulkoistettu markkinointipäällikkö. Teimme 

yhdessä Finlandia-talon markkinointitiimin kanssa koko talon markkinointia. Tehtäviiin kuului koko markkinoinnin 

suunnittelu, budjetointi, alihankintayhteydet ja käytännön toteutukset.  

Kanresta Oy muut

Kesäkuusta 2019 – maaliskuuhun 2020 Kanresta Oy:llä ulkoistettuna markkinoinnin asiantuntijana rakentamassa 

uutta markkinointi- ja sisältöstrategiaa, markkinoinnin toimintamallia ja materiaalipankkia . Tehtäviin kuului 

strategiaan pohjautuvan markkinointistrategian – ja suunnitelman luominen, sisältöstrategian ja –suunnitelman 

luominen, sisältöjen tuottaminen (juttujen, asikastarinoiden ja artikkeleiden kirjoittaminen). Lisäksi mukana 

tekemässä muutaman uuden kohteen, muun muassa Musiikkimuseo Famen ravintolan  markkinointisuunnitelmaa. 



5. KUVAUS KÄYTÄNNÖN 
MARKKINOINTITOIMEPITEESTÄ 

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA MYYNNIN KÄYTÄNNÖN ALOITUSPAKETTI 

Tämä sopii yritykselle, joka ei vielä ole lainkaan tai hyvin vähän tehnyt myyntiä tai markkinointia 

sähköisissä kanavissa.

Kehittämissuunnitelman jälkeen keskitymme digitaaliseen markkinointiin ja myyntiin, miten sitä 

tehdään muuttuneessa maailmassa. Teemme yritykselle digistrategian, jossa valitsemme yritykselle 

relevantit sähköiset myynti- ja markkinointikanavat, määrittelemme kanavakohtaisesti toimenpiteet ja 

tavan olla kyseisessä kanavassa ja asetamme tavoitteet, jotka on johdettu yrityksen 

kehittämissuunnitelmasta.

Avaamme tarvittavat kanavat ja teemme sisältösuunnitelman sekä sisällöntuotantokalenterin 

seuraavalle kolme kuukaudelle ja autamme sisällöntuotannossa ja tekemisessä ensimmäiset kolme 

kuukautta.



6. KÄYTETTÄVÄT ALIHANKKIJAT

TAMMI DIGITAL OY

Tammi Digital Oy on Oakhill Oy:n tytäryhtiö.

www.tammidigital.fi

Verkkosivuprojekteistamme vastaa Tammi 
Digitalin ohjelmistokehitystiimi (4-6 hlö) ja 
päävastuullisena toimijana teknologiajohtaja 
Markus Hälinen. Markuksen kokemus alalta:

• 10 vuotta alalla töissä

• 8 vuotta yrittäjänä

• 20+ vuotta ohjelmistokehitystä

• 20 000+ tuntia koodausta

HEIDI PUUSA 
Työskentelee Oakhillissä viestinnän 
asiantuntijana ja sisällöntuottajana. 

• Lähes 20 vuoden kokemus viestinnän 
tehtävistä erilaisissa toimintaympäristöissä. 

• Työskennellyt sekä isossa globaalissa yhtiössä 
että konsultin roolissa pienempien yritysten ja 
julkishallinnon organisaatioiden kanssa. 

• Heidi on tekijä – eikä vierasta ryhtyä ”kädet 
savessa” toteuttamaan asioita myös 
käytännössä. 

• Sujuva englannin kieli, voi mm. myös kouluttaa 
englanniksi.



7. OAKHILL OY YHTEYSTIEDOT

Oakhill Oy

Y-tunnus: 2829380-2

Purolantie 12, 15240 Lahti

Käyntiosoite: Vesijärvenkatu 15, 2 krs., 15140 Lahti

Yhteyshenkilö:

Toimitusjohtaja Marika Mesimäki

Puh. 041 454 1861

Sposti: marika.mesimaki@oakhill.fi



8. SOVELTUVUUSVAATIMUKSET

Oakhill Oy täyttää tilaajavastuulain 

mukaiset vaatimukset. Saimme myös 

viime tilikauden perusteella Suomen 

Asiakastiedolta Suomen vahvimmat 

yritykset –sertifikaatin käyttöoikeuden. 

Sertifikaatti on todiste erinomaisista 

taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista 

taustatiedoista ja hyvästä 

maksukäyttäytymisestä.



9. TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Tarjouksemme on voimassa 31.12.2020 asti.



ALOITETAANKO?

Vastaan yhteistyöstämme. 

Asiantuntijoistamme saatte 

energisen ja osaavan avun 

kehittämään 

asiakasyritysten  

markkinointia ja myyntiä.
Lahdessa 20.3.2020

Marika Mesimäki

Oakhill Oy

Puhelin +358 41 454 1861

Email: marika.mesimaki@oakhill.fi 

Linkedin: marikamesimaki

www.oakhill.fi

www.tammidigital.fi

http://www.oakhill.fi/
http://www.tammidigital.fi/

