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LÄNNEN TEKSTIILIHUOLTO OY  

Toimitusjohtaja Miika Markkanen 

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tar-

koitus  

Lännen Tekstiilihuolto Oy tuottaa luotettavasti 
kokonaisvaltaista, korkealaatuista ja kilpailuky-
kyistä tekstiilipalvelua. 

Olemme erikoistuneet korkean hygienian, ku-
ten terveydenhuollon ja elintarviketeollisuuden 
tarpeisiin. Palveluumme kuuluu myös muiden 
toimialojen työvaatteet sekä hotellitekstiilit. 

Olemme vakavarainen Turun kaupungin, Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin ja Porin kaupungin 
omistama osakeyhtiö. 
 

Toimintaympäristön muutostekijät 

Lännen Tekstiilihuolto Oy on toiminut markki-

noilla  sekä omistamansa markkinointiyhtiön 

kautta, että suoraan tarjoamalla korkealaatuisia 

tekstiilihuoltopalveluja toimialueellaan. Yritys 

on kasvanut tasaisesti, kunnes yhtiö toteutti 

vuoden 2019 maaliskuun 31 päivä diffuusion, 

eli osittaisjakautumisen. Olemme tällä hetkellä 

yhtenä suurimpana julkisomisteisena tekstiili-

huoltopalveluja tarjoavien yritysten joukossa.  

Toimintaympäristössä on tapahtunut viimeisen 

kahden vuoden aikana selkeä muutos. Pitkään-

kin osakeyhtiömuotoisina toimineet julkisomis-

teiset pesulat ovat palanneet ns. in-house pe-

suloiksi joko lopettamalla markkinoilla toimimi-

sen tai hankkineet takaisin in-house asemansa 

omistusjärjestelyillä. Näin tapahtui myös Län-

nen Tekstiilihuolto Oy:stä jakautumisen kautta 

muodostuneelle toiselle yhtiölle. 

Vapaana olevaa terveydenhuollon liikevaihtoa 

alkaa olla markkinoilla yhä vähemmän meidän-

kin toimialueellamme. Muita sairaalapesulaan 

sopivia toimialueita ovat mm. elintarviketeolli-

suus ja hotellit.  

Tulevaisuuden haasteet 

Terveydenhuollon toimijat, jotka kilpailuttavat 

julkisten hankintojen kautta palvelutarpeensa, 

pystyvät yksipuolisesti sitomaan hintatason 

useiden vuosien aja. Samalla hinnankorotukset 

ovat sidotut indekseihin, jotka mukautuvat jälki-

jättöisesti alan kustannusmuutoksiin. Indeksi-

muutosten käyttö hinnankorotuksissa voidaan 

tarjouspyyntöasiakirjoissa vielä rajoittaa joilla-

kin prosenteilla.  

Yksityiset markkinat ovat Lännen Tekstiilihuol-

lon mahdollisuus menestyä ja kasvattaa toimin-

taansa tulevina vuosina. 

 

  



 
LÄNNEN TEKSTIILIHUOLTO OY 

 

 

 
 

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  

 
TP 

2017 
TP 

2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2022 

Toiminnalliset tavoitteet 

Ulkoisten asiakkaiden lukumäärä 256         285 215 220 230 240 250 

Toiminnan tehokkuus – pesty pyykkimäärä 
(kg/henkilö/tunti) 

29,3 29,2 29,5 29,8 29,9 30 30 

Työvoima yhteensä (ilman työllistettyjä) 174 216 58 58 58 58 58 

Liikevaihto/hlö, € 94 827 74 254 73 600 75 000 75 500 75 600 75 650 

Taloudelliset tavoitteet - toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000 €) 16 382 16 039 8 207 4 900 5 047 5 200 5 400 

Liikevoitto (1.000 €) -245 211 -300 50 50 80 150 

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja  
veroja (1.000 €) 

-337 129 -350 0 25 50 100 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €) 495 252 59,5 50 100 150 150 

Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % -9,2 3,7 -19,7 0 1,3 2,5 5,1 

Sijoitetun pääoman tuotto, % -6,3 2,7 -16,1 0 1,5 3,1 6,25 

Osinkotuotto Turun kaupungille (1.000 €)* - 0 - - - - - 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % 45,7 49,6 58 54 53 53 56 
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Nettovelkaantumisaste, % 25,22 19,0 9,58 -2,3 0 0 0 

*Bruttoinvestointien kohdekohtainen erittely vuosille 2020 – 2023. Erittelyssä mainittava kohteet / hankkeet, joiden omahankintameno ylittää prosentin (1%) viimeksi 
vahvistetun taseen (konsernitaseen) loppusummasta:     
 
Vuosi 2020:   pienkoneet 
Vuosi 2021:   taitetun tekstiilin kuljetin 
Vuosi 2022:   rullakonpesukone 
Vuosi 2023:   puristin 

 

 

*)Yhtiö jakaa osinkoina ja/tai pääoman palautuksina Yhtiön osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen ilman käyvän arvon muu-

toksia, huomioiden kuitenkin, että taseen omavaraisuusaste ei nouse yli 35 % tason. 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2020 TALOUSARVI-

OON JA VUOSIEN 2021 – 2023 TALOUSSUUNNITELMAAN

Tarkastelun alla olevat lähivuodet ovat haasteellisia siksi, että terveydenhuollon 

potentiaaliset asiakkaat ovat hankkimassa tekstiilihuoltopalvelunsa sidosyksikkö-

asemassa olevilta tekstiilihuoltokeskuksista yhtiön toimialueella. Raskaan teolli-

suuden tarpeet, sekä elintarviketeollisuus luo Lännen Tekstiilihuollolle mahdol-

lisuuden menestyä ja kasvattaa liikevaihtoaan tulevina vuosina. 

 


