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Service Park Provider Oy (SPP)
 SPP on kokeneiden asiantuntijoiden verkosto, jonka
ydinosaamista on synnyttää pienistä toimijoista suurempia,
toimivia kokonaisuuksia. ‐ Ydinosaamista on myös jo
toimivien verkostojen toiminnan kehittäminen erilaisin
arviointi‐ ja kehittämistyökaluin.
 Erityisalana on hoiva‐ ja hyvinvointiyritysten sekä
kolmannen sektorin tukeminen verkostomaisen
yhteistoiminnan rakentamisessa.
 SPP:n tavoitteena on auttaa pieniä yrityksiä rakentamaan
yhdessä toimiva verkosto, joka pystyy toimimaan
elinvoimaisena ja menestyvänä toimijana markkinoilla ja
luomaan uutta liiketoimintaa.

Service Park Provider Oy (SPP)

PALVELUT:
 Verkoston rakentaminen

o Verkoston kokoon juoksu: toimijoiden aktivointi yhteiseen kehitykseen
o Verkoston liiketoimintasuunnitelman tekeminen
o Verkoston pelisääntöjen luominen

 Verkostotoiminnan kehittäminen
o
o
o
o

Verkostoyhteistyön kehittäminen ja kumppanuuksien rakentaminen
Osaamisen jakaminen ja kehittämistarpeiden kartoitus
Yhteisten resurssien tehokkaampi hyödyntäminen
Liiketoimintasparraus ja uuden liiketoiminnan kehittäminen

TOIMIALAOSAAMINEN:
‐ SPP toimii erityisesti hoiva‐ ja hyvinvointialalla pk‐yritysten, kolmannen
sektorin ja julkisen sektorin kanssa.
‐ Kokoonpanoteollisuuden alihankintaketjujen kehittäminen aina
kumppanuusasteelle on toinen SPP:n osaamisen painopistealue

Petri Sipilä
vastuuasiantuntija
OSAAMINEN: Petrillä on kokemusta liikkeenjohdon
johtamisesta ja konsultoinnista yli 30 vuotta, verkostojen
kehittämisestä yli 20 vuotta. Lisäksi hänellä on työkokemusta
teollisuuden sekä IT‐alan yritysten asiantuntija‐, myynti‐ ja
johtotehtävissä sekä yrittäjäkokemusta 20 vuoden ajalta.
Petri on kokenut verkostojen rakentaja ja kehittäjä.
KESKEISET REFERENSSIT: Hyvinkään koordinaatiomalli (kaupunki,
seurakunta, 3. sektori ja yrittäjät yhdessä). Hyvinkään Palveluverkko
(kotipalveluyrittäjien osuuskunta). Sinfonia Oy (pienyrittäjien oy‐
muotoinen keskus). Palveluverkkoja (Lauttasaari, Forssa, Kaakkois‐
Suomi, Kainuu, …). Verkostokoulutusohjelmia (LAMK, Haaga‐
yhtymä, Tokem, KyAMK, …) . Verkostoveturi‐koulutus
(Teknologiateollisuuden hanke). TAYS/Palvelukeskukselle
kumppanuuden kehittämisarviointeja. Valtiokonttori (hr‐
koordinaattoriverkoston kehittäminen).

Jack Nyman
asiantuntija
OSAAMINEN: Jackilla on runsaasti kokemusta liiketoiminnan
konsultoinnista ja muutosjohtamisesta sekä suuryrityksissä
että pk‐sektorilla. Hänellä on kokemusta myös
henkilöstöhallinnosta ja henkilöstön kehittämisestä.
Viimeiset vuodet Jack on toiminut yrittäjänä ja keskittynyt
yritysverkostoitumisen kehittämiseen.
KESKEISET REFERENSSIT: Hyvinkään koordinaatiomalli
(kaupunki, seurakunta, 3. sektori ja yrittäjät yhdessä).
Hyvinkään Palveluverkko (kotipalveluyrittäjien osuuskunta).
Forssan Auttajat Arkeen ‐palveluverkko. Consulting Union Ltd
Oy:n (verkostoasiantuntijaverkosto) osakas ja hallituksen
jäsen.

Annika Matikainen
asiantuntija
OSAAMINEN: Annikalla on monipuolinen työkokemus mm.
hoiva‐alalta, aikuiskoulutuksesta sekä henkilöstöalalta.
Organisaatioiden, johtamisen ja henkilöstön kehittämistä
Annika on tehnyt yli 10 vuotta. Annikan erityisosaamista on
verkostojen ja muiden ryhmien yhteistoiminnan ohjaaminen,
henkilöstön johtaminen muutoksessa, osaamisen
kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen. Annika
toimii yrittäjänä sekä valmentaa ja sparraa pienyrittäjiä.
KESKEISET REFERENSSIT: Mikeva Oy (konsultointi, esimiesten
valmentaminen), Posintra Oy (SOTE‐yrittäjien
valmentaminen), työpajojen fasilitointi eri teemoista
(strategiatyö, yhteistyö ja vuorovaikutus, muutosjohtaminen,
työhyvinvointi, osaamisen johtaminen)

Jussi Moisio
asiantuntija
OSAAMINEN: Jussi on toiminut organisaatioiden laadunhallinnan,
ympäristö‐ ja turvallisuusjohtamisen, liiketoimintaprosessien ja
organisaatioiden mittaristojen ja arviointien kehittämisen kouluttajana
ja konsulttina yli 200:ssa yksityisen ja julkishallinnon organisaatiossa.
Jussi toimii Service Park Provider Oy:n osakkaana keskittyen
verkostoitumiseen liittyvien prosessien, verkoston
laadunhallintajärjestelmien, verkoston suorituskyvyn mittaamiseen ja
verkoston toiminnan arviointiin liittyviin tehtäviin.
KESKEISET REFERENSSIT: Laadunhallinnan, ympäristöjohtamisen ja
turvallisuusjohtamisen järjestelmät. Liiketoimintaprosessien tunnistus,
mallintaminen, parantaminen ja uudistaminen. Suorituskyvyn
mittaamisjärjestelmien rakentaminen ml. tasapainoinen mittaristo BSC.
Johtamisjärjestelmien arvioinnit, organisaatioiden itsearviointien
ohjaus (EFQM), Leanin perusteet

