Ansioluettelo
NIMI
Timo Jaakko Saranpää			
			
SYNTYMÄAIKAJA PAIKKA

9.11.1965, Ilmajoki

SIVIILISÄÄTY
		
		
		

naimisissa; puoliso ETM Anu Saranpää
lapset: Iida (-90), Aada (-92),
Ooda (-94), Jaakko (-05) ja
Saara (-08); lapsenlapset: Elma (-15)

KOULUTUS
		
		
		
		
		
		
		

Ilmajoen lukio (1981-1984)
Vaasan yliopisto (1985-1999; KTM)
Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu; näyttötutkintomestari (2005)
Jyväskylän yliopisto; tohtorikoulutusohjelma (kesken); väitöskirjan työnimi:
”Yrittäjyys kuntapalveluiden
tuotantotapana”

KIELITAITO
		
		
		
		

suomi – äidinkieli
ruotsi – hyvä
englanti – sujuva
saksa – toimeen tullaan
italia - harrastelijataso

TYÖ- JA YRITTÄJÄKOKEMUS
opiskeluaikaiset sijais- yms. tehtävät (mm. pankkitoimihenkilö, opettaja, tarjoilija, haastattelija, puhelinmyyjä,
vakuutusasiamies), 1984-1989
tiedotussihteeri, Vaasan yliopiston ylioppilaskunta, VYY
(toimiala: järjestötoiminta; ”tuote”: edunvalvonta; vastuualueeni: tiedotus), 1987
ylioppilaskunnan pääsihteeri, VYY (toimiala: järjestötoiminta; ”tuote”: edunvalvonta; vastuualueeni: kokonaisvastuu), 1989-1991
aluepäällikkö, Kulinaari Ravintolat Oy (toimiala: henkilöstöravintolatoiminta; tuote/palvelu: henkilöstöravintolanpitosopimukset; vastuualueeni: kenttäjohto), 1991-1994
linjanjohtaja, Siipipyörä Oy (toimiala: anniskeluravintolatoiminta; tuote/palvelu: anniskeluravintolapalvelu;
vastuualueeni: kenttäjohto), 1994-1995

yrittäjä-toimitusjohtaja, ISS Lounas-Suomi Oy (ent. Lounas-Suomi Oy; toimiala: henkilöstöravintolatoiminta; tuotteet/palvelut: yrittäjä-osaomistajapohjaiset ravintolanpitosopimukset ja ruokapalvelukonsultointi; vastuualueeni:
yrityksen perustaminen, konseptin kehittämisen ja
liikkeenjohdon kokonaisvastuu sekä yrityksen palveluiden
nivominen yrityskaupan kautta osaksi ISS Suomen palvelukokonaisuutta eli koko yrityksen elinkaaren hallinta
perustamisesta myyntiin), 1996-2004
yrittäjä-toimitusjohtaja, Sadanpäämies-yhtiöt / Suomen
kuntapalvelut ja Sadanpäämies Consulting (toimiala:
yksityisen ja julkisen sektorin koulutus-, konsultointi- ja
kehitysyhtiö- sekä sijoitustoiminta; tuotteet: kannattavuuden hallinnan ja yrittäjyyden koulutus, kehittämis- ja
tehostamisselvitykset sekä riskisijoitukset; vastuualueeni:
kokonaisvastuu toiminnan kehittämisestä ja johtamisesta), 1998-(jatkuu)
yrittäjä-toimitusjohtaja, Suomen Hoiva Oy (toimiala: hoivayrittäjien liiketoimintaosaamisen kehittämiskonsultointi; vastuualueeni: asiantuntija konsultointiprojekteissa),
2005-(jatkuu)
yrittäjä-tj.-hallituksen pj., Kon-Tiki Tours Oy / Matkaseniorit
(toimiala: erikoismatkatoimisto; vastuualueeni: toimivan
johdon tukeminen toiminnan kehittämisessä), 2006-(jatkuu)

ERIKOISKURSSIT Reserviupseerikurssi, 1985

LUOTTAMUSTOIMET
Ylioppilaskunnan hallituksen pj., 1989
Ylioppilaskunnan liiketoiminnan johtokunnan jäsen,
1988-1991
Ylioppilaskunnan eri organisaatioiden ja
yhtiöiden hallitusten jäsenyyksiä ja
puheenjohtajuuksia, 1986-1991
Warrantti ry:n perustaja
ja hallituksen jäsen,
1989-1990

kouluttaja, Espoon palvelualojen oppilaitos, 1995-1997
kouluttaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 1997-2014
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Vaasan yliopiston hallituksen jäsen, 1990-1991
VOAS:n hallituksen jäsen, 1990-1991
OPM:n Vaasan korkeakoulujen rakentamisen yhteistyöryhmän jäsen, 1988-1991
Majoitus- ja ravitsemisalan työnantajaliiton TES-toimikunnan jäsen, 1995
Suomen hotelli- ja ravintolaliiton catering-työryhmän
jäsen, 1999-2004
Suomen Kotitalouslehti Oy:n hallituksen jäsen, 2000-2006
Ekonomiyrittäjien (Helsingin ekonomit, Heko ry) 		
johtokunnan varapj., 2009-2010
Akavan elinkeinopoliittisen toimikunnan julkisen 		
sektorin jaoksen jäsen (Heko:n Ekonomiyrittäjien 		
edustajana), 2010-2011
Heko ry, hallituksen jäsen, 2011-2013

Suomen Ekonomien sijoitustoiminnan johtoryhmän
varapj., 2014-(jatkuu)
Ekonomia Oy:n hallituksen pj., 2014-(jatkuu)
Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n (SMAL) matkanjärjestäjäryhmän johtokunnan jäsen, 2014-2015
Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n (SMAL) hallituksen
jäsen, 2016-(jatkuu)
Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n (SMAL) organisaatio- ja tulevaisuustyöryhmän jäsen, 2015-(jatkuu)
Talentumin Advisory Boardin jäsen, 2014-(jatkuu)
Akavan yrittäjäpalkintotyöryhmän jäsen, 2014-(jatkuu)
Finnvera Oyj:n hallintoneuvoston jäsen, 2014-2015
Kaute-säätiön varainhankintaprojektin ohjausryhmän
jäsen, 2014-(jatkuu)

Heko ry, hallituksen varapj., 2012-2013

Teollisuuden palkansaajat ry, hallituksen jäsen, 2015(jatkuu)

Suomen Ekonomiliitto (SEFE), hallituksen 		
nimitystoimikunnan pj., 2011

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta, kuraattori, 2015-		
(jatkuu)

SEFEn yrittäjäneuvottelukunnan pj., 2012-2013

Suomen Uusyrityskeskukset ry, edustajiston jäsen,
2016-(jatkuu)

SEFEn palvelutoimikunnan jäsen, 2012-2013
SEFE-TEK yrittäjyysryhmän jäsen ja 2. pj., 2012-2013

Suomen Matkatoimistoalan liitto Smal ry:n palveluyhtiö
Smalser Oy, hallituksen jäsen, 2016-(jatkuu)

Akavan ammatinharjoittajien ja yrittäjien työryhmän
jäsen, 2012-2013

Nordiska Civilekonomförbundet, hallituksen jäsen,
2016-(jatkuu)

Hekon hallituksen alaisten työryhmien jäsenyyksiä
2011-2013

Hotelliyhtymä Oy, hallituksen jäsen, 2016-(jatkuu)

Hekon liittokokousedustaja 2012-2013 (SEFE)
SEFEn hallituksen nimitystoimikunnan valmistelija 2013
Suomen Ekonomien (ent. Suomen Ekonomiliitto SEFE)
hallituksen pj., 2014-(jatkuu)
Akavan hallituksen jäsen, 2014-(jatkuu)
Suomen Ekonomien (ent. SEFE) Akavan liittokokousedustaja, 2014- (jatkuu)
Kaute-säätiön Suomen Ekonomien erikoisrahaston
neuvottelukunnan jäsen, 2014-(jatkuu)
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KIRJALLINEN TOIMINTA
1) Artikkeleita, kannanottoja, lausuntoja, blogeja yms.
2) Vuonna 2004 valmistunut juhlapalveluyrittäjän
käsikirja: ”Juhlapalvelu. Suunnittele ja toteuta”
yhteistyössä Jaakko Nuutilan ja Sinikka Määttälän
kanssa (2., uudistettu painos v. 2008).
3) Vuonna 2005 valmistunut yhteistyössä Haaga-Helia
AMK:n laskentatoimen lehtorin Pekka Heikkilän kanssa
osuus kansainvälisen ryhmän työstämään hotelli- ja
ravintola-alan laskentatoimen kirjaan.
4) Vuonna 2008 valmistunut yhteistyössä Pekka
Heikkilän kanssa Matkailu- ja ravintolapalvelut
Mara ry:lle ”Hotra-alan sisäisen laskentatoimen
ohjeistus” (uudistettu viimeksi v. 2010).
5) Vuonna 2010 valmistunut yhteistyössä Pekka
Heikkilän ja Mariitta Rauhalan kanssa ”Hotelli- ja
ravintola-alan sisäisen laskentatoimen harjoituskirja”.
6) Vuonna 2013 valmistunut yhteistyössä KTM Hanna
Moision kanssa ”Matkatoimistoalan laskentatoimen
ohjeistus” Suomen Matkatoimistoalan liitolle
(SMAL ry)

HARRASTUKSET
Matkailu, yrittäjyyden ja italian opiskelu, sijoittaminen,
järjestötoiminta, maailman menon ihmettely ja
kommentointi

Helsingissä 6.5.2016
Timo Saranpää
ekonomiyrittäjä, KTM		

Sadanpäämies Consulting
Taivaanvuohentie 7 A 9, 00200 Helsinki Puh. (09) 813 5953
www.sadanpaamies.fi
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