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Kehityksen
salaisuus on
luotettavuus

Edistystä: Turenkilainen EMS Oy on vuosien
saatossa kehittynyt maahantuontiyrityksestä
monipuoliseksi hienomekaniikkapajaksi.
Inka Mustonen
inka.mustonen@almamedia.fi

Yritysmaailmaa kuvaileva peikko alkaa hälvetä sen tieltä, että yrittäjyys
nähdään yhä useammin mahdollisuutena. Vaikka tänäkin päivänä
yrittäjyydessä on omat haasteensa,
aina ei ole syytä heittää kirvestä kaivoon. Tämän oppivat turenkilaisen
EMS Oy:n toimitusjohtaja Jari Pirttinen ja talouspäällikkö Eeva-Liisa
Pirttinen.
Tällä hetkellä yrityksen tilauskirjat
ovat täynnä yli puoleksi vuodeksi ja
parivaljakosta näyttää siltä, että he
ovat saaneet pysyvän jalansijan alan
markkinoilla.
– Normaalisti tällä alalla on siten,
että jos kaksi viikkoa eteenpäin tietää
töitä, niin saa olla aika tyytyväinen.
Tuntuu, että olemme tasaisesti ja hiljaa menossa kohti nousua, talouspäällikkö Eeva-Liisa Pirttinen valottaa.
– Tuntuu, että olemme saavuttaneet eräänlaisen katon eli nyt voimme satsata eteenpäin. Monet tämän
tyyppiset yritykset lähistöllä ovat lopettaneet eli meidän on täytynyt monipuolistaa tarjontaa, toimitusjohtaja
Jari Pirttinen toteaa.
Yrityksen toimenkuvaan kuuluu
muun muassa komponenttien, työvälineiden sekä muottien valmistus.
Muottien osuus on yli 30 prosenttia
yrityksen tuotannosta. Käytännössä

EMS OY
▪▪Turengissa toimiva hienomeka-

niikkapaja EMS Oy on Suomen
toiseksi suurin lankasahauksen
alihankkija.

▪▪Valmistaa muun muassa kom-

ponentteja, työvälineitä ja muotteja.
▪▪Tuotanto on laajentunut myös

muovituotteisiin.

▪▪Yrityksen perustivat Jari ja Ee-

va-Liisa Pirttinen vuonna 1994.
Aluksi toiminta keskittyi metallintyöstökoneiden maahantuontiin ja huoltoon.
▪▪Vuonna 2008 yritys laajensi

toimintaansa ostamalla hyvinkääläisen konepajan, mutta vähitellen tuotanto siirtyi kokonaan
Turenkiin.

yrityksen kädenjälki näkyy lähes
kaikkialla.
– Mikä tahansa muovi-, kumi- tai
peltiosa tarvitsee muotin. Me olemme
niitä, jotka suunnittelevat ja valmistavat muotin tai sen osia. Edustamamme teollisuuden ala näkyy esimerkiksi autonosissa, television kuorissa,
pyykkipojissa tai missä hyvässä, joka
tarvitsee muotin, Eeva-Liisa listaa.
Yrityksen tuotanto on laajentunut

Työturvallisuuskorttikoulutus on uudistunut

myös muovituotteisiin. Pajalla voidaan siis viedä tuotteen valmistus
muottia pidemmälle eli puristaa
muovista esimerkiksi keittiötyövälineitä, putkikiinnikkeitä, kalustemuttereita tai vaikkapa nippusiteitä.
– Toiminta on vielä hyvin alkuvaiheessa. Tällä hetkellä meillä on yksi
muovipuristuskone ja olemme hankkimassa lisää. Kehittyminen ja laajeneminen vie oman aikansa, Eeva-Liisa sanoo.
Jotta toimintaa on saatu laajennettua, yritys on palkannut tasaisin väliajoin lisää uutta työvoimaa. Tällä
hetkellä yritys työllistää viisi henkilöä. Tulevaisuudessa palkataan lisää
työntekijöitä laajemman tarjonnan
takaamiseksi.
Aviopari aloitti yritystoiminnan alalla vuonna 1991, mutta virallisesti he
perustivat EMS Oy:n vuonna 1994.
Aluksi yritys toimi pääasiassa metallintyöstökoneiden maahantuojana ja
huoltajana. Ensimmäisen suuren
haasteensa yritys kohtasi noin vuonna 2005, jolloin moni iso tehdas lopetti alihankkijoiden käyttämisen ja alkoi ostaa palveluja Kiinasta tai muista
Kaukoidän maista. Toisin sanoen,
EMS Oy:n asiakaskunta hävisi.
– Silloin päätimme katsoa, että miten tämä kehittyy. Tilanne ei kehittynyt ja kilpailijammekin joutuivat lopettamaan. Se johti siihen, että ostimme hyvinkääläisen konepajan, jonka

ALI HEIKKILÄ

ali.heikkila@almamedia.fi

hallinnoiman Tieturvakortin kanssa.

vän. Koulutuksessa on selkeät oppimistavoitteet.
Uudistuksessa on hyödynnetty
työpaikoilta ja kouluttajilta saatua
palautetta. Työturvallisuuskeskus
on kesäkuussa aloittanut Työturvallisuuskortti-kouluttajille syyskuuhun saakka kestävän infokiertueen.

Työturvallisuuskortti-koulutus on
uudistettu. Perinteisten fyysisten
vaaratekijöiden, kuten koneiden ja
laitteiden lisäksi, työpaikoilla korostuvat nykyään kuormitustekijät, kuten muuttuvat työryhmät, tiedonkulkuun liittyvät ongelmat ja väkivallan uhka.
Työturvallisuuskortti-koulutuksesta poistuivat uudistuksessa myös
päällekkäisyydet Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hallinnoiman
Tulityökortin ja Liikenneviraston

Työturvallisuuskortti-koulutus
antaa perustiedot työympäristön
vaaroista ja työsuojelusta yhteisillä
työpaikoilla. Yhteisillä työpaikoilla
tarkoitetaan sellaisia työpaikkoja,
joilla työskentelee samaan aikaan
usean työnantajan työntekijöitä.
Uudistunut Työturvallisuuskortti-koulutus voidaan entistä paremmin kytkeä osaksi työpaikkojen
henkilöstökoulutusta.
Työturvallisuuskortin suorittaminen kestää yhden koulutuspäi-

Työturvallisuuskorttikurssin
suorittaneella on perustiedot työpaikan työturvallisuuden keskeisistä periaatteista ja hyvistä käytännöistä sekä perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen. Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta.
Työturvallisuuskortti on laadittu
teollisuuden yhteisille työpaikoille,
mutta se soveltuu myös rakennusalalle, julkiselle sektorille, telakoille
ja niin edelleen.

Ali Heikkilä

Työturvallisuuskortti-koulutus on uudistettu, koska työturvallisuus on uusien haasteiden edessä.
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Uutisvinkit ja menotiedot puhelimitse 0106656051 ja
sähköpostitse toimitus.janakkalansanomat@almamedia.fi.
Menotiedot pitää lähettää toimitukseen tiistaihin kello 12 mennessä.

KUVAT INKA MUSTONEN

Yrittäjyys
otetaan vakavasti
Janakkalan alueella
ARKISTO/AINO VUOKOLA

Inka Mustonen
inka.mustonen@almamedia.fi

Hämeen uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja ja yritysneuvoja Olli Karin
mukaan yrittäjyys on todella kovassa huudossa, vaikka tilanne on tällä
hetkellä mitä on. Keskuksen avulla
Janakkalaan on tänä vuonna toukokuun loppuun mennessä perustettu
52 uutta yritystä. Ainoastaan kolme
yritystä on lopettanut Janakkalassa
tämän vuoden puolella.
– Prosentteina nettokasvu on siis
36 eli Janakkalan osalta kasvu on
erittäin hyvä, Kari toteaa.
Toimitusjohtaja alleviivaa kasvukäytävä-termin merkityksen, kun
puhutaan lähialueista. Uusyrityskeskuksen 34 konttoria käsittää kaiken kaikkiaan 4,4 miljoonaa asukasta Suomessa. Kun keskuksen lukuja
verrataan eri konttoritoiminta-alueilla, Hämeen alueen eli Janakkalan, Hämeenlinnan ja Hattulan päihittää ainoastaan metropolialue eli
Helsinki, Vantaa ja Espoo.
– Tällä alueella yrittäjyys otetaan
vakavasti. Hämeenlinna on alueella
yrittäjä- ja asiakasmääriltään suurin, mutta Janakkala tulee heti toisena.

Toimitusjohtaja Jari Pirttinen ja
talouspäällikkö Eeva-Liisa Pirttinen esittelivät CNC-kipinäporakonetta, jolla tehdään pääasiassa reikiä.

Jari Pirttinen tarkastelee yrityksen uusimman työntekijän koneistaja Toni Vanhasen kanssa
tuotteiden laatua.

mukana liikkeen koneet siirtyivät
meille ja aloimme valmistaa itse työkaluja, Jari kertoo.
– Eli olemme edelleen maahantuojia ja konemyyjiä, mutta konemyynti on sen verran jäissä, että pääasiassa meillä on nyt konepajatoimintaa, Eeva-Liisa täydentää.
Herkällä suhdannealalla menestyksen salaisuutena aviopari näkee
laadun, joustavuuden ja nimenomaan vuosien saatossa kehittyneen
monipuolisen osaamisen. Myös yrityksen tiloissa toimiva Suomen suurin lankasaha tuo yritykselle töitä, joita muut eivät voisi toteuttaa.

Aurinkopaneeleihin
liittyy turvallisuusriskejä
Aurinkopaneeleiden asennukseen
ja käyttöön liittyy turvallisuusriskejä. Yksi suurimmista on tee-se-itseasennukset. Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö muistuttaa, että
kaikki sähköverkkoon liittyvät sähkötyöt tulee teettää alan ammattilaisella. Lisäksi tulee varmistaa turvalliset kulkureitit ja poistumistiet, mikäli katolla on suurikokoinen aurinkopaneeli.
Edullisen aurinkosähkön tuottaminen kiinnostaa omakotitalojen ja
kesämökkien omistajia. Aurinkopaneelien asentamisen taloudellista
hyötyä laskeskellaan useammissa-

kin kotitalouksissa, mutta samalla
tulisi ottaa huomioon myös turvallisuusnäkökohdat.
– Myynnissä on monenlaisia,
myös pieniä ja edullisia aurinkopaneelisarjoja, jotka saattavat houkutella tee-se-itse-sähkömiehiä asennuspuuhiin, mutta omat asennukset kannattaa ehdottomasti unohtaa
sähkö- ja paloturvallisuuden vuoksi,
SPEKin turvallisuusasiantuntija
Lauri Lehto painottaa.
– Asennuksiin liittyy aina myös
sähkölaitteiden ylläpidon huomiointi jo ensiasennuksesta alkaen.
Paneelit vaativat huoltoa ja tarkas-

– Vaikka Kiinasta saa halvemmalla
tuotteita, suositaan tänä päivänä yhä
enemmän kotimaista. Monet asiakkaat ovat siirtyneet meille, kun meiltä saa laadukkaita tuotteita ja, jos jotain tarvitsee korjata, se sujuu muutamassa päivässä, Eeva-Liisa sanoo.
– Esimerkiksi on yksi yritys, joka
on ostanut kaikki työkalunsa ulkomailta. Nyt he ovat useamman vuoden tilanneet meiltä testiosia ja viimeinen testi on parhaillaan menossa. Luulen, että meille näytetään
vihreää valoa. Haluammekin rakentaa asiakkaiden kanssa luottamusta,
Jari painottaa.

Hämeen uusyrityskeskuksen tehtävänä on synnyttää yrityksiä terveelle pohjalle eli mahdollisimman
elinkeinoisia yrityksiä. Tällöin yrityksen perustamiseen käytetään
siis enemmän aikaa, jolla varmistetaan yrittäjälle tarvittava toimeentulo.
– Sanotaan, että vielä 2000-luvun
alussa ajateltiin, että verottaja vie
kaiken. Nykyään mietitään pikemminkin, että mitä täytyy ottaa huomioon, jotta riskit olisivat mahdollisimman matalat. Yrittäjyyteen on
tänä päivänä rohkeampi asenne.
Asennemuutoksen taustalla Kari
näkee rikkaan oppilaitoskulttuurin
ja sen, kuinka yrittäjyyskasvatus on
otettu enenevässä määrin osaksi
koulutusta.

JENNI GÄSTGIVAR

Aurinkopaneelien asennukset kannattaa teettää aina ammattilaisilla.

Yrittäjyyskasvatuksen rooli koulutuksessa on kasvanut huomattavasti
2000-luvun alusta lähtien.

Vielä
2000-luvun alussa ajateltiin, että verottaja vie kaiken.
Nykyään mietitään
pikemminkin, että
mitä täytyy ottaa
huomioon, jotta riskit olisivat mahdollisimman matalat.”

A
Olli Kari

Hämeen uusyrityskeskus

– Ammattikorkeakoulusta, Kiipulasta ja Tavastialta valmistuu
paljon yrittäjiä. Esimerkiksi kampaajapuolella ei ole palkkatyötä,
vaan siinä ryhdytään yrittäjiksi.
Yhä enemmän ryhdytään myös
kimppayrittäjiksi, jolloin yhdessä
yrityksessä on useita eri osa-alueiden ammattilaisia.

tustoimenpiteitä, jotta laitteet pysyvät luotettavina ja turvallisina. Sähkölaitteiston haltijan on hoidettava
sähkölaitteistoja niin, ettei niistä aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa.
Aurinkopaneelissa on jatkuva
sähköjännite, ja kytkennöistä riippuen jännitteet voivat kasvaa myös
vaarallisen korkeiksi. Se aiheuttaa
omat riskinsä niin talon asukkaille,
omaisuudelle kuin palomiesten työturvallisuudelle tulipaloa sammutettaessa.
Aurinkopaneelien asentamiseen
ja käyttöön liittyvät turvallisuusohjeet ovat toistaiseksi puuttuneet niin
Suomesta kuin kansainvälisestikin.
Kansainvälinen palo- ja pelastusalan järjestö CTIF on käynnistänyt
kesäkuussa turvallisuusohjeistuksen suunnittelun.

