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HÄMEEN SANOMAT

Taloyhtiöt työllistävät saneerausfirmaa
Vilénin veljekset
perustivat ensin
verkkokaupan, mutta
pian kirvesmiesisän
esimerkki alkoi
houkutella.

Y R I T TÄ JÄ PA L K I N TO

Hämeen
Remonttitiimi
•• 

Perustettu vuonna 2008,
vuodesta 2011 nimellä Hämeen
Remonttitimi.
Perheyhtiö, jonka omistavat
Janne, Pauli ja Petri Vilén.
Työntekijöistä 13, liikevaihto
1,5 miljoonaa euroa.
Keskittyy rakennussaneeraukseen, linjasaneerausten
urakointi alkoi vuonna 2013 ja
se on kasvattanut yrityksen
toimintaa.
Tänä syksynä käynnistyi
yhteistyö Kodin Terran kanssa
Takuuremontti-tuotenimellä.
Yrityksellä on oma edustaja
Terran tiloissa.

Sari Oksala

•• 
•• 
•• 

Hattula

– Me olemme tehneet uudisrakennuksiin varmasti kaikkia työvaiheita, mutta emme ole urakoineet
yhtään uudiskohdetta alusta loppuun.
Näin sanoo hattulalainen Janne Vilén, joka on Hämeen Remonttitiimi oy:n toimitusjohtaja.
Yritys on erikoistunut vuosien
myötä saneerauskohteisiin, ja tällä hetkellä taloyhtiöiden putkiremontit työllistävät yritystä eniten. Silti rakennustöitä tehdään
laidasta laitaan myös yksityisille,
yrityksille ja yhteisöille.
HÄMEEN REMONTTITIIMIN yrittäjät

Janne, hänen veljensä Petri ja isä
Pauli Vilén palkittiin lauantaina
Hattulan yrittäjäpalkinnolla. Yrityksen syntytarina ei ole aivan tavanomainen.
Vuonna 2008 veljekset Janne
ja Petri päättivät perustaa saunatarvikkeisiin erikoistuneen verkkokaupan, Saunamajurin. Janne

•• 

Hämeen Remonttitiimin halli sijaitsee vielä vähän aikaa Katinalassa. Toimitusjohtaja Janne Vilén kertoo, että lähiaikoina on edessä muutto, mutta uusi osoite ei ole vielä tiedossa. KUVA: Pekka Rautiainen
Vilénin mukaan hyvin pian kävi
selväksi, ettei se ollut varsinainen
kultakaivos.
Toimenkuvaa laajennettiin, ja
kirvesmiehenä uransa tehneen
Pauli Vilénin esimerkin mukaisesti Janne alkoi tehdä remonttitöitä, aluksi iltaisin ja viikonlop-

puisin. Vuonna 2011 hän siirtyi
päätoimiseksi yrittäjäksi.
Perheestä mukana yrityksessä on vahvemmin isä-Pauli sekä
osakkaana että käytännön työssä. Myös Petri on edelleen osakkaana, mutta keskittyy johtamaan
omaa ohjelmistoalan verkosto-

aan, Industryhackia.
Hämeen Remonttitiimin toiminnassa saunalla on edelleen
oma roolinsa. Yritys tekee paljon sauna- ja kylpyhuoneremontteja ja lisäksi asentaa Hermannitalojen lauteita.
Janne Vilén sanoo olevansa

Talouspäällikkö saa olla vihainen
Riihimäen vuoden
yrittäjäpari Juha-Matti
ja Paula Sivula pyörittää
tilitoimisto Vihaista
talouspäällikköä.
Nimi viittaa tiukkaan
talouden seurantaan.
Anu Kankaansydän
Riihimäki

– Kirjanpitäjien ennustetaan kuuluvan katoavien palvelujen joukkoon digitalisaation edetessä.
Sähköistyminen tuo toki uusia
ohjelmistoja rutiinien hoitoon,
jolloin tilitoimistoilta vaaditaan
nykyistäkin enemmän ymmärrystä asiakkaan liiketoiminnasta, miettii Juha-Matti Sivula.
Tilitoimisto Vihaisen talouspäällikön yrittäjät Juha-Matti ja
Paula Sivula ovat Riihimäen vuoden yrittäjiä.
YRITYKSEN NIMI juontaa Juha-

Matti Sivulan aiemmasta työkokemuksesta maahantuontiyrityksessä.
– Jouduimme useaan kertaan
toteamaan, että meille sopivia
palveluja tarjoavan tilitoimiston
löytäminen oli kiven takana. Vuosien varrella siitä syntyi ajatus perustaa oma toimisto, Juha-Matti
Sivula kertoo.
Maahantuontiyrityksessä kai-

pailtiin joissakin tilanteissa ulkopuolista, yrityksen liiketoiminnan
osaavaa ja riittävän vihaista talouspäällikköä luotsaajaksi.
TILITOIMISTO ALOITTI Riihimäellä

matkakeskuksen rakennuksessa
vuonna 2011 ja on avannut toimistot myös Nummelaan ja Turenkiin.
Kun työntekijöiden määrä on
kasvanut 13:een, toimisto voi
hoitaa jo 400 asiakkaan tarpeet.
Liikevaihto on kasvanut jopa sadan prosentin vuosivauhtia. Tänä
vuonna kasvua kertyy 30 prosenttia ja liikevaihto nousee 700 000
euroon.
– Valtaosa asiakkaistamme on
pieniä, muutaman työntekijän
yrityksiä. Varsinkin kasvaville
yrityksille on tärkeää saada tukea budjetin laatimiseen, talouden seurantaan ja johtamisen toimintatapojen luomiseen.
Byrokratia lisääntyy työntekijöiden myötä, jolloin yritykset
kääntyvät tilitoimistojen puoleen.
Vihainen talouspäällikkö kasvaa,
mutta Juha-Matti Sivula korostaa
maltillista kasvutahtia. HÄSA

Tilitoimistot tukevat yhä useammin kasvavia yrityksiä budjetin
laatimisessa sekä talouden suunnittelussa ja seurannassa, kertoo
Juha-Matti Sivula.

tarkka työn laadusta, ja myös asiakkaita se tuntuu nykyisin kiinnostavan entistä enemmän pelkän hinnan sijaan.
– Mutta esimerkiksi kunnat ja
seurakunnat joutuvat tuijottamaan omissa hankkeissaan lähinnä hintaa, ja se on sääli. HÄSA

Suomen
luottoluokitus
pysyi ennallaan
HELSINKI. Luottoluokittaja

Moody’s ei päivittänyt Suomea
koskevaa arviotaan. Moody’sin
luokitus Suomen valtion pitkäaikaiselle velalle on tällä hetkellä toiseksi paras eli Aa1.
Luokituksen näkymät ovat
vakaat, kertoo Valtiokonttori.
Viimeksi Moody’s antoi luokituksensa vuosi sitten. Tuolloin se laski Suomen luottoluokituksen parhaalta Aaatasolta alemmas Aa1-tasolle.
Luottoluokittajat Standard
& Poor’s ja Fitch arvioivat
myös Suomen luokituksen tällä
hetkellä toiseksi korkeimmalle
tasolle AA+. Suomen luokitukset ovat pudonneet parhaalta
AAA-tasolta pykälän alemmas
viime vuosina. S&P pudotti luokitusta jo syksyllä 2014,
Fitch ja Moody’s viime vuoden
maalis- ja kesäkuussa. STT
RUNSAAT SATEET huonontavat

ajokelin sunnuntaina lähes koko maassa. Ilmatieteen laitos
varoittaa mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä koko maassa
pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.
Sade tulee eri puolilla maata
ja eri aikoina vetenä, räntänä
ja lumena. Päivällä lämpötilat
ovat maan etelä- ja keskiosissa
plussan puolella, Lapissa saattaa olla pikkupakkasia. STT

