
Lahden kaupungin yrityspalveluseteli 2021
Tammi Digital – palvelut



Tammi Digital Oy – esittely 

Tammi Digital on ihmislähtöinen ohjelmistotalo, jonka 
erityisosaamista on tuottaa asiakaskohtaisia ohjelmistojen 
kehityspalveluita asiantuntevasti ja läpinäkyvästi. 

Erityisosaamistamme: Verkkosivustot, verkkokaupat, 
vaativat verkkopalvelut sekä verkkosivustojen 
ylläpitopalvelut.

Toimintamallimme perustuvat vahvoihin arvoihimme: 
luotettavaan toimintaan, ihmisten hyvinvointiin ja 
kannattavaan liiketoimintaan. 

Projektimme viedään läpi vuosien ammattitaidolla sekä 
dokumentoidaan tarkasti. 



Tammi Digital –
palvelupaketit

1. KEVYT VERKKOSIVUSTO
Sisältää kevyen verkkosivuston 
kokonaistoteutuksen. 

2. KEVYT VERKKOKAUPPA 
Soveltuu asiakkaalle, joka on suunnittelemassa 
verkkokaupan perustamista. 

3. NYKYISEN VERKKOSIVUN TAI VERKKOKAUPAN 
KEHITTÄMISTOIMENPITEET
PALVELUMUOTOILUN KEINOIN



1. KEVYT VERKKOSIVUSTO

Palvelupaketti kevyen verkkosivuston kokonaistoteutukseen.

Kevyen verkkosivuston toteutus sisältää:
• Visuaalinen suunnittelu olemassa olevien elementtien pohjalta. Käytetään olemassa 

olevaa logoa sekä graafisia elementtejä.
• Laajuus 1-3 sivua 
• Enintään yksi (1) yhteydenottolomake 
• Sosiaalisen median linkitykset 

Toteutus ei sisällä teknisiä erityisratkaisua, integraatioita muihin järjestelmiin, tarvittavia 
valokuvia, videoita tai muita materiaalikustannuksia, eikä muita sivustoon liittyviä 
kolmannen osapuolen tarjoamia ohjelmistoja. 



2. KEVYT VERKKOKAUPPA 

Kevyen verkkokaupan toteutus sisältää:
• Valmiin verkkokauppa-alustan
• Rajoittamattoman määrän tuotteita 
• Tuotekategoriat
• Maksupainikkeet 
• Koulutuksen verkkokaupan käyttöön sekä 

ohjeistuksen näkyvyyden kasvattamiseen 
hakukoneissa.

Tarjoamme lisäksi vinkit tuoteryhmien 
määrittelyyn sekä toimivien tuotekuvien 
ja -tekstien käyttöön ja laatimiseen.

Toteutus ei sisällä teknisiä
erityisratkaisua, integraatioita muihin 
järjestelmiin, tarvittavia valokuvia, 
videoita tai muita materiaalikustannuksia 
eikä muita sivustoon liittyviä kolmannen 
osapuolen tarjoamia ohjelmistoja. 

Kevyt verkkokauppa -palvelupaketti soveltuu jo toimivalle yritykselle, joka on 
suunnittelemassa verkkokaupan perustamista tai yritystoiminnan aloittavalle uudelle 
yritykselle. 



3. NYKYISEN VERKKOSIVUN TAI 
VERKKOKAUPAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Palvelupaketti soveltuu olemassa olevan verkkosivuston tai verkkokaupan kehittämiseen. 
Kehityssuunnitelma toteutetaan palvelumuotoilun keinoin, jolloin löydetään oikeat 
toimenpiteet, joilla verkkosivustoa tai verkkokauppaa lähdetään kehittämään. 
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. 

Kehittämissuunitelman pohjalta tuotamme ehdotuksen toimenpiteistä. 



Mahdollisten alihankkijoiden esittely

Oakhill Oy

Oakhill Oy on Marika ja Manu Mesimäen 
vuonna 2017 perustama yhtiö. Yritys 
tuottaa markkinointiin, viestintään ja 
strategiatyöhön liittyviä ulkoistettuja 
palveluita, markkinointia ostopalveluna.
Tarvittaessa lisäkäsiä yrityksen 
markkinointiin tai mahdollisuus ulkoistaa 
koko yrityksen markkinointiviestinnän 
tekeminen Oakhill Oy:lle. 
www.oakhill.fi
Y-tunnus 2829380-2

Think Further Oy

Think Further on vuonna 2021 perustettu 
yritys, joka auttaa asiakasyrityksiään 
tekemään parempaa liiketoimintaa luomalla 
vastuullisuudesta kilpailuetua. 
Yritysvastuun ymmärtäminen ja kehittäminen 
ei tarvitse olla ylitsepääsemätön projekti. 
Think Furtehr auttaa kääntämään 
yritysvastuun yritysten eduksi.
www.thinkfurher.fi
Y-tunnus 3185785-9

http://www.oakhill.fi/
http://www.thinkfurher.fi/


Tammi Digital Oy

Tammi Digital Oy
Y-tunnus: 2932285-5
Aleksanterinkatu 29, 15140 Lahti 

www.tammidigital.fi

Yhteyshenkilö
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