Jämsän Seutu: Kasvava yritys kaipaa
aina osaavia ammattilaisia
Yritys: Jämsässäkin toimiva Viafin Service Oy hakee lisää kasvua.
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Viafin Service Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Tuomela ja Jämsän yksikön aluepäällikkö Rauno
Hakonen uskovat yhtiön kasvuun.
PÄIVI PIHLAJARINNE

Osaaville luokkahitsaajille ja asentajille löytyy aina töitä, lupaa Viafin Service Oy:n
Jämsän yksikön aluepäällikkö Rauno Hakonen.
Teollisuuden putkia huoltavan yhtiön Jämsän yksikkö on perustettu vuonna 2009.
Yksikkö on kaikessa hiljaisuudessa kasvanut 39 henkilön työnantajaksi. Viafin
Servicen Jämsän yksiköllä on toimistotilat ja keskusvarasto Pääskyläntiellä ja halli
Myllymäessä.
Aluepäällikkö Rauno Hakosen lisäksi Jämsässä työskentelee kolme työnjohtajaa,
yksi avustava ostaja, kaksi assistenttia ja noin 30 hitsaria ja asentajaa.
Hakosen mukaan luokkahitsareita rekrytoidaan vuosittain.
Tulevaisuudessa tahdin odotetaan vain kiihtyvän. Viafin Service Oy tiedotti
torstaina tavoittelevansa kasvua teollisuuden huolto- ja kunnossapitotoiminnassa.

Emoyhtiö Viafin Oy on tehnyt liiketoimintajärjestelyn, jonka myötä yrityksen
huolto- ja kunnossapitotoiminta eriytyi omaan itsenäiseen Viafin Service konserniin, kun Viafin Process Piping Oy ja Viafin Installation Oy siirtyivät Viafin
Service Oy:n omistukseen. Yhtiön toimenkuvaan kuuluvat muun muassa prosessi-,
hydrauliikka- ja pienputkistojen huolto- ja kunnossapitotyöt sekä mekaaniset
hitsaus- ja asennustyöt. Yleisimpiä Jämsän yksikön toimeksiantoja ovat esimerkiksi
putkistojen korjaukset sekä venttiilinvaihdot. Viafin Servicen asiakkaisiin kuuluu
useiden eri teollisuusalojen suuria yrityksiä. Pelkästään Jämsän yksikön
toimintasäde on laaja, aina Heinolasta Äänekoskelle asti.
Yrityksellä on tällä hetkellä kaikkiaan 179 työntekijää. Viafin Service Oy:n
toimitusjohtaja Tuomas Tuomelan mukaan yritys on kasvanut vuosittain noin 20
henkilöllä. Jämsän yksikkö on henkilömäärältään kaikkein suurin.
Yhtiön liikevaihdosta noin 75 prosenttia tulee huolto- ja kunnossapitotöistä.
Teollisuudenaloina tärkeimmät ovat sellu ja kartonki (41 prosenttia) ja energia (29
prosenttia). Tuomelan mukaan yritys toimii nykyään noin 300 miljoonan euron
markkinoilla. Tavoitteena on päästä 2 miljardin euron markkinoille. Tällä hetkellä
yhtiön oman arvion mukaan heidän markkinaosuutensa on noin 15-20 prosenttia,
joten kasvunvaraa on. Tuomelan mukaan osittain kasvua on tarkoitus hakea myös
laajentamalla palveluvalikoimaa.
Viafin Service Oy:n kaltaisten yhtiöiden näkökulmasta esimerkiksi ammattiopiston
supistukset tulivat huonoon saumaan.
–Meidän näkökulmastamme on harmi, että ammattiopiston metallipuoli lopetettiin.
Sieltä tuli monta nuorta meille töihin, Hakonen sanoo.
Hakosen mukaan hitsaajien ikääntyessä nuoria osaajia tarvitaan. Tällä hetkellä
yritys käyttää myös paljon alihankintaa.
–Esimerkiksi isojen seisokkien aikaan työntekijöitä tarvitaan useita kymmeniä,
Hakonen kuvailee.
Lisäksi paikallisten tekijöiden käyttö olisi työnantajan näkökulmasta edullisempaa,
koska kaukaa tuleville työntekijöille tulee aina maksaa päivärahat. Hakosen
mukaan Viafin Service Oy:n on helppo ottaa nuoria töihin, koska tehtailla
työskennellään aina pareittain. Näin nuorella on aina osaava vanhempi työntekijä
tukenaan. Kun monilla asentajillakin on hitsaustausta, niin pahassa paikassa myös
asentaja voi tulla hitsaamaan.
Pienen yksikön valttina on ollut ketteryys. Tuomela muistuttaa, että kasvun tiellä
ovat aina tyytyväiset asiakkaat: asiakas tekee aina sen päätöksen, mistä haluaa
huoltopalvelunsa ostaa. Tuomelan mukaan yhtiön palvelualttiutta kuvastaa se, että
yleensä paperitöitä tekevä Hakonenkin on keskeyttänyt juhannuksenviettonsa, kun
työntekijöitä tarvittiin.

Rauno Hakosen toiveissa olisi päästä tarjoamaan työpaikkoja erityisesti paikallisille
nuorille. Metallipuolen lisäksi tarvitaan myös sähköpuolen osaamista. Myös
työnjohtoon sopiville insinööreille olisi tilausta. Hakosen mukaan esimerkiksi
kesätyöhakemuksia on tullut varsin vähän.
–Esimerkiksi kesätöissä olisi helppo harjoitella, kun heinäkuussa on muutenkin
hiljaisempaa. Jos hyvin menee, siitä voisi työpaikkakin aueta.
FAKTA

Viafin Service Oy
Viafin Service Oy harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa ja sen asiakkaisiin
kuuluu useita sellu-, kartonki-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla
toimivia suuria yrityksiä.
Yhtiön toimenkuvaan kuuluvat muun muassa prosessi-, hydrauliikka- ja
pienputkistojen huolto- ja kunnossapitotyöt sekä mekaaniset hitsaus- ja
asennustyöt.
Yhtiöllä oli päättyneellä tilikaudella palveluksessaan yhteensä 179 henkilöä.
Viafin Process Piping on toiminut Jämsässä vuodesta 2009. Palveluyksikköjä on
kaikkiaan 10 eri puolilla Suomea.
Päivi Pihlajarinne

