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SPP Verkostokonsultit
keitä olemme - mitä tarjoamme
Olemme yritys- ja organisaatioyhteistyön kehittämiseen sekä verkostojen rakentamiseen,
johtamiseen ja kehittämiseen erikoituneiden asiantuntijayrittäjien rypäs — siis verkosto
itsekin. Ydinjoukomme on:
Petri Sipilä, DI, MQ
Työkokemus teollisuuden sekä IT-alan yritysten asiantuntija-, myynti- ja johtotehtävissä
23 v sekä asiantuntijapalveluja tarjoavana yrittäjänä 19 v.
SPP Verkostokonsulttien (ent. Verkostokonsultit-pl Oy) perustaja (2003) ja hpj, partneri ja konsultti;
Consulting Union Ltd Oy:n perustaja (1996) ja ensimmäinen hpj, senior partner ja konsultti.
Pitkäaikainen kokemus teollisuuden alihankintaverkostojen toiminnasta, asiakaskumppanuuksien
rakentamisesta sekä tasavertaisten palveluverkostojen synnyttämisestä.

Upi Heinonen, Ekonomi
Työkokemus asiantuntija- ja esimiestehtävissä palvelualan yrityksissä 30 vuotta,
yrittäjäkokemusta 21 vuotta.
SPP Verkostokonsulttien (ent. Verkostokonsultit-pl Oy) ent. hallituksen jäsen, partneri ja konsultti;
Kuopion Konsulttiverkon perustaja (1996) ja sen ensimmäinen vetäjä; verkostoina lisäksi
Rope-Yhtiöt Espoossa ja Consulting Partners Network Oy Kauniaisissa.

Jussi Moisio, DI
Työkokemus teknisissä asiantuntijatehtävissä Imatran Voima Oy:ssä 12 vuotta, johtamisjärjestelmien pääarvioijana 7 vuotta ja yrittäjänä johtamisjärjestelmien, liiketoimintaprosessien, mittaristojen ja arviointien koulutus- ja konsultointitehtävissä 14 vuotta
SPP Verkostokonsulttien (ent. Verkostokonsultit-pl Oy) hallituksen jäsen, partneri ja konsultti.
Vahva käytännön kokemus yritysten välisten liiketoimintaprosessien kehittämisestä ja
mittaamisesta sekä laatujohtamisesta.

Sopimukselliset kumppanit ja yhteistyöasiantuntijat:
-

-

Kasvuun Ky/Jaana Piippo, YTM, KTM (henkilöstön kehitys, työnohjaus, henkilöstön tuki
organisaatio-muutoksissa sekä uuden tiimimäisen toimintatavan synnyttäminen
Teemu Kirjavainen, Tradenomi, Digitalkkari (digitaalitekniikka verkostoitumisen apuna)
Tietovire Oy/Hilkka Karvonen, ins. (tuottavuuden ja laadun kehittäminen, tuotteistus, työnohjaus)
Consulting Union Ltd Oy (Olli Lecklin, Jack Nyman, Matti Niemelä, Pentti Töyrylä)
Laatukoulutus Jouni Ortju Ky/Jouni Ortju, yo-merk. ja e MBA (matkailuala, verkostojen laadun
kehittäminen, asiakaspalautteet)
Forum Praxium/Jaakko Honkola VTM, NTM, (yrittäjyys- ja verkostoitumiskoulutukset, JET,
näyttötutkinnot)
Stratman Oy/Pekka Ketonen, DI (asiakkuuksien hallinta, IT, eAskel - Tampereen alue)
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SPP Verkostokonsultit toimivat seuraavin tuottein ja palvelukonseptein:
1. Tuotteistetut palvelut
Verkoston kuntokartoitus: Verkoston tilan selvitys ja kehitysmahdollisuuksien tunnistaminen
kehitysohjelmaksi internet-pohjaisen arviointityökalun ja yhteisen work-shop -työskentelyn avulla.
Verkoston strategia: Valmiin toimintamallin mukainen kokonaisuus, jolla verkostolle ja sen jäsenille
luodaan strategia (päämäärät, valinnat, kehityspainopisteet) verkostona toimimiseksi.
Verkoston liiketoimintasuunnitelma: Valmis toimintamalli, jolla verkostolle tai sen veturille
luodaan liiketoimintasuunnitelma (strategia, verkoston toimintatavat ja pelisäännöt, taloudelliset
suunnitelmat, kehitysohjelmat) verkostona toimimiseksi.
Yrityksen verkostostrategia: Prosessi ja työkalut, joilla yrityksen tai muun organisaation
verkostosuhteiden määrä, merkitys ja ominaisuudet kartoitetaan sekä rakennetaan sille
verkostostrategia.

2. Räätälöitävät asiantuntijapalvelut tuntityönä tai kiinteästi hinnoiteltuina kokonaisuuksina
Verkoston rakentamispalvelut perustettaville verkostoille.
Verkoston kehittämispalvelut: analysoinnit, kuntotestit, haastattelut, kehitystyöpajat, arviointi ja
mittaaminen, tehostusohjelmat yms. jo toimivan verkostotoiminnan kehittämiseksi.
Verkoston avainhenkilöstön tukipalvelut: sparraus, johtoryhmätyö.
Luennot, seminaarit, work-shopit verkostoitumisen eri osa-alueilla
- ½ pv tietoisku (verkostoitumisen ja sen ydinkohdat – käytännön kokemuksia)
- 1 pv avausseminaari (tietoisku + asiakaskohtainen ½-päivän kehittämistyöpaja)
- 2 pv seminaari (syvällisempi verkostoitumisen ja sen osa-alueitten läpikäynti – soveltuu
mm. oppilaitosten ohjelmiin)
- Verkostojen Johtaminen, JET-moduli
- 5 pv opetusseminaarikokonaisuus (opetusmoduuliksi suunniteltu)
- 7-10 pv Polku Verkostoyrittäjäksi, pienyrittäjien kehittäminen palveluverkoksi
Asiantuntijoina hankkeisiin osallistuminen -kehitysresursseina.

3. Keskeiset julkaisut
”Verkostojen strategiat - Menesty yhteistyössä”, Edita 2007, Matti Hakanen, Upi Heinonen,
Petri Sipilä. - Teos verkostojen, kumppanuuksien ja yritysyhteistyön rakentamisesta ja
kehittämisestä.
Verkoston Portaat -konsepti: Tuotteistuksessa oleva työkirja verkostoitumisen
kehittymisvaiheitten ymmärtämiseksi, vaikuttavimpien ja toteutettavissa olevien
kehitystoimenpiteitten tunnistamiseksi ja kehitysohjelman sopimiseksi.
Verkostoitumisen 7 askelta: Työkirjat eri asiakasryhmille verkoston rakentamisvaiheen
onnistuneeksi läpiviemiseksi.
partner Laatuverkosto -työkirja: Kansiomuotoinen perustyökalupakki verkoston kehittäjille
sisältäen verkostoitumiseen sen eri kehitysvaiheissa ja ydinkohdissa tarvittavia menetelmiä ja
arviointityökaluja.
partner Laatuverkosto -työkirjasta muokattu kahdeksan lähiopetuspäivän
moniopetuskokonaisuus vastaavine opetuskirjasineen.
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