
Asiakaskertomus – Teijo Puolakka / Compitec Oy

Compitec Oy on tilaus- ja alihankintakonepaja, joka tarjoaa asiakkailleen kattavat

palvelut suunnittelussa, valmistuksessa, sekä asennuksessa. Compitec Oy 

valmistaa asiakaslähtöisesti kuljettimia, ja muita materiaalinsiirto välineitä – eli 

Teijon sanoin ”suunnitellaan ja valmistetaan juuri sitä, mitä asiakas haluaa”.

Kun Teijo Puolakka tuli Compitecin toimitusjohtajaksi, hän osallistui 3K Savon 

Pekko Häklin valmennukseen. Johtamisen valmentaja Pekko Häkli tarjoaa 

henkilökohtaista, pitkäjänteistä ja ohjelmapohjaista valmennusta. Häkli valmentaa 

henkilökohtaisesti yritysten johtoa ja esimiehiä. Valmennuksessa on oleellista, että 

jokainen valmennettava asettaa omat tavoitteensa, joita sitten viedään eteenpäin, 

käytäntöön.

Omat tavoitteensa oli myös Puolakalla. Tavoitteena oli liikevaihdon kasvattaminen 

ja työntekijöiden pärjääminen päivittäisessä toiminnassa myös ilman Teijoa.

Myyntiä oli lisättävä, joten se edellytti, että Teijo ehtisi tapaamaan asiakkaita ja 

myymään enemmän, eli olemaan myös yhä enemmän pois päivittäisestä 

tekemisestä konepajalta. Myös lomaa olisi hyvä ehtiä joskus pitämään oman 

jaksamisen kannalta.

Lähtötilanne uuden toimitusjohtajan tullessa yritykseen oli, että liikevaihto oli jo 

sukeltanut muutamana vuonna alaspäin. Puolakka kuitenkin tiesi, että yrityksessä 

on hyvät työntekijät – ja se jos mikä, on yrityksen vahvuus. Matkalla kohti 

asetettuja tavoitteita johdon valmennus kehitti myös Puolakan käytännön taitoja 

muun muassa tavoitteiden luonnissa ja pilkonnassa, sekä työntekijöiden 

kuuntelemisessa.

Pääsikö Puolakka yrityksineen asetettuihin tavoitteisiin? ”Ensimmäinen tavoite oli

lähinnä liikevaihdon kasvattaminen. Ensimmäisellä tilikaudella liikevaihto nousi 700 

tuhanteen ja valmennuksen ostamista seuraavan tilikauden liikevaihto 

nousi jo reiluun 900 tuhanteen. Seuraavana tavoitteena on pääseminen yhden 

miljoonan liikevaihtoon. Yksi tavoite oli myös, että hommat onnistuvat ilman minua 

ja pääsen joskus lomallekin. Se tavoite oli sillä asetettu, kun tilasi

matkaliput riittävän kauas”, Puolakka naurahtaa.

Yhteistyöstä Pekon kanssa Puolakalla ei ollut mitään pahaa sanottavaa. ”Olin itse

välillä laiska miettimään oman itseni kehittämistä johtajana, sekä muut asiat 

työllistivät ja veivät aikani, niin siinä mielessä oli hyvä, että Pekko tuli aina välillä 

käymään ja asioita vietiin eteenpäin”, Puolakka toteaa ja tiivistää: ”Johdon 

valmennusta suosittelen, jos on drive päällä, niin tässä kyllä saa vielä lisää pökköä 

pesään.”


