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Pääosakkaan rooli tarkentui
Liiketoiminnan kasvattaminen ja palveluiden
laajentaminen ovat lähivuosien tavoitteita
Äänekoskella toimivassa Palvelukoti
Lounatuuli Oy:ssä. Yrityskaupan myötä
työntekijästä toimitusjohtajaksi siirtyneen
Tuomo Takalan oma rooli yrityksen
kasvuprosessissa selkeytyi Keski-Suomen
ELY-keskukselta hankittujen yritysten
kehittämispalvelujen ansiosta.
Tuomo Takala oli kesällä 2014 uuden tilanteen edessä. Hän oli
ostanut Äänekoskella sijaitsevan Palvelukoti Lounatuulen koko
osakekannan – ilman aikaisempaa yrittäjätaustaa. Vuonna 2009
Lounatuuleen rekrytoidulla Takalalla oli kuitenkin takanaan pitkä
kokemus hoiva-alalta ja selkeä tahto kehittää ostamaansa yritystä. Tueksi yrityksen kehittämiseen hän otti vuonna 2015 kaksi
muuta osakasta jättäen itselleen osake-enemmistön.
”Kun olin ostanut yrityksen, minun oli pakko selkeyttää omaa
rooliani toimitusjohtajana. Vaikka taustallani on pitkä kokemus
alalta, halusin yrityksen johtamiseen ulkopuolista sparrausta.
Johtajana näen, että minun on tehtävä päätös kasvattaa yritystä.
Pääosakkaana minulla on siihen myös mahdollisuudet”, Tuomo
Takala toteaa.
Takala on hakenut yrityksen kehittämisen tueksi tietoa ja sparrausta monista eri lähteistä. Yhteistyö Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa on ollut tiivistä. Kasvun keinojen täsmentämiseksi
yritys osallistui aluksi ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelujen analyysiin. Sitä seurasi kaksi viiden päivän mittaista markkinointiin ja asiakkuuksiin liittyvää konsultointia.
”Analyysin aikana käytiin konkreettisesti läpi yrityksen tulevaisuuden visioita, kilpailukykyyn liittyviä tekijöitä, kohderyhmiä
sekä palvelutarjontaa. Analyysi vahvisti oman näkemykseni: yrityskauppa oli järkevä ratkaisu.”
Palvelukoti Lounatuuli osallistui myös kasvuyrittäjyyskilpailu
Kasvu Openin kasvupolulle.

maisille ja mielenterveyskuntoutujille. Takala kuitenkin näkee,
että palvelualan yrityksen on pidettävä erityistä huolta myös asumis- ja hoivapalveluja käyttävistä asiakkaista sekä heidän omaisistaan.
”Ainoa keino tehdä pientä hoiva-alan yritystä tunnetuksi on
aktiivinen markkinointi. Yrittäjän on käytävä kertomassa kuntien
päättäjille palveluista sekä juuri oman yrityksensä vahvuuksista.
Pienten hoiva-alan yritysten ongelmana on usein juuri markkinointiosaamisen puute”, Takala pohtii.
Lounatuuli palvelee pääasiassa keskisuomalaisia kuntia, mutta jo tällä hetkellä asiakkaita on ympäri Suomea.
”Myynnin ja markkinoinnin tehostaminen näkyy jo nyt. Aikaisemmin yksiköissä oli jonkin verran vajaakäyttöä, nyt kaikki asiakaspaikat ovat täynnä. Olemme myös selkeyttäneet palvelukodin
neljän eri yksikön toimintaprofiileja.”

Tavoitteena vahva hoiva-alan yritys
Yritysten kehittämispalvelujen hyödyntäminen on täsmentänyt
lähivuosien tavoitteita. Takala haluaa kasvattaa Palvelukoti Lounatuulesta entistäkin vahvemman hoiva-alan yrityksen. Kasvua
tavoitellaan yrityskaupoilla, lisäämällä yhteistyötä muiden alan

Pienilläkin yrityksillä mahdollisuus menestyä
Tuomo Takalan mukaan Suomessa on meneillään suuri murros sosiaali- ja terveysalalla, mikä tarjoaa mahdollisuuksia myös
pienten sote-alan yritysten menestymiseen.
Markkinoinnin näkökulmasta Palvelukoti Lounatuulen asiakkaita ovat kunnat, jotka ostavat asumis- ja hoivapalveluja vam-

Palvelukoti Lounatuulen toimitusjohtaja Tuomo Takala näkee,
että yrittäjän on pakko mennä epämukavuusalueelle, mikäli aikoo kasvattaa liiketoimintaa.

www.ely-keskus.fi
www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Tuomo Takalan mukaan Palvelukoti Lounatuulen toimitusjohtajan tehtävä on markkinoida ja johtaa yritystä. Hän sanoo luottavansa
yrityksen työntekijöiden kykyyn tehdä oikeita päätöksiä arjessa. Kuvassa Lounatuuli-yksikön vastaava hoitaja Anna-Kaisa MetsolaTuominen ja Tuomo Takala.

toimijoiden kanssa ja tuotteistamalla palveluja. Toimitusjohtajan
rooli on kehittämisprosessin aikana kirkastunut.
”Näen, että oma roolini on myydä ja markkinoida yrityksen palveluja. Annan mieluusti vastuuta käytännön arjen pyörittämisestä hoivayksiköiden osaaville vastuuhenkilöille. En halua puuttua
pieniin yksityiskohtiin, sillä luotan työntekijöidemme ammattitaitoon”, Takala sanoo.
Toisaalta kasvava yritys on saanut Takalan pohtimaan, mitkä
ovat hänen omat voimavaransa.
”Konsultoinnin aikana tuli selvästi esille, että yksi mies ei ehdi joka paikkaan. Yrityksen kasvaessa tarvitsen todennäköisesti
apua liiketoiminnan kasvattamiseen.”
Takala näkee, että lähivuosina Palvelukoti Lounatuuli perustaa uusia yksiköitä ja laajentaa palveluvalikoimaansa. Liiketoimintaa voidaan laajentaa esimerkiksi vanhusten asumispalveluihin tai lastensuojeluun.
”Meidän vahvuutemme on virikkeellinen, kuntouttava toiminta.
Haluan, että Lounatuuli tarjoaa jokaiselle asiakkaalle mahdollisuuden olla osa sosiaalista yhteisöä”, Takala täsmentää.

Palvelukoti Lounatuuli Oy hyödynsi liiketoiminnan nykytilan analyysiä sekä markkinointiin ja asiakkuuteen liittyvää konsultointia
tammikuun ja kesäkuun 2015 välisenä aikana.

Palvelukoti Lounatuuli Oy
• Erikoistunut vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen ja ympärivuorokautisen asumisen
palveluihin sekä virike- ja kuntoutuspalvelujen järjestämiseen palvelukodin asukkaille.
• Perustettu vuonna 1995. Kotipaikka Äänekoski.
• Työllistää neljässä yksikössä 32 työntekijää.
• Liikevaihto 1,7 Me (v. 2014). Vuoden 2015 tavoitteena
n. 2,5 Me liikevaihto.
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