Kaupallinen yhteistyö

Jokioinen Yhtiöt 30 vuotta
huhtikuussa
Sami ja Severi Jokioinen kertovat, että yrityksen tulevaisuus on valoisa: maansiirtoalalla riittää jatkuvasti töitä. Severi Jokioinen on innokkaasti mukana yrityksen kehityksessä.

Jokioinen Yhtiöt on maanrakennuspalveluihin keskittynyt perheyhtiö, joka työllistää Sami Jokioisen, hänen veljensä ja molempien pojat. Kuvassa Severi Jokioinen (vas.), Antero Jokioinen, Jussi Jokioinen ja Sami Jokioinen.
–Kolmekymmentä vuotta on alalla toimittu, ja töitä riittää koko ajan tasaisen
mukavasti. Se varmaan kertoo parhaiten
sekä osaamisesta että laadusta, sanoo
yrittäjä, toimitusjohtaja Sami Jokioinen.
–Meillä Suomessa ei ehkä niin herkästi kehuta, että teitpä homman hyvin,
mutta kun sama asiakas tilaa lisää töitä,
niin siitä tietää, että varmastikin hommat
on hoidettu niin, että hän on tyytyväinen!
Tänä keväänä 30 vuotta täyttävän
Jokioinen Yhtiöt Oy:n päätoimialaa ovat
kaivuu- ja maanrakennustyöt, ja yrityksen erikoisosaamista ovat sähkö- ja
televerkkojen rakentaminen. Maa- ja
pohjarakentamisen kokonaisurakointituotteisiin kuuluvat myös muun muassa maa-aineskuljetukset sekä met-

sien hakkuu- ja lähikuljetukset, jotka nykyään ovat suuntautuneet tonttihakkuisiin. Jokioinen Yhtiöt on myös
Älvsbytalot-talopakettien
pitkäaikainen perustusurakoitsija, toiminta-alueena Varsinais-Suomi ja Uusimaa.
Lisäksi Jokioinen Yhtiöt toimii muilla
aloilla tytäryhtiöidensä kautta.

Yrityksen pitää
olla ketterä
Sami Jokioinen ryhtyi yrittäjäksi 17-vuotiaana.
–Ajoin mopolla paikalliseen pankkiin, laitoin kypärän moponsarveen ja
menin kysymään, mistä löytäisin pankinjohtajan. Hänelle sanoin, että tarvit-

sisin lainaa, sillä ostan kaivinkoneen.
Ihan siltä istumalta ei lainaa irronnut, mutta pankin hallituksessa tunnettiin
oman kylän poika, joka oli autellut perheensä maatilalla monenlaisissa töissä ja tunsi koneet. Pankinjohtaja saikin evästyksen
siitä, että laina kannattaa myöntää. Näin
tapahtui, ja niin sai alkunsa yritys, joka nykyisin tunnetaan nimellä Jokioinen Yhtiöt.
Pitkän yrittäjätaipaleen aikana tutuksi ovat
tulleet niin hyvät kuin huonotkin vuodet, ja
suhdanteiden vaihdellessa yritys on tarpeen mukaan laajentanut toimintaansa
sellaisille toimialoille, joilla on kysyntää.
–Se on ollut minulle etu, että tuli
aloitettua vaikeina aikoina, jolloin korot
olivat korkealla ja työllistyminen ei ollut
helppoa. Se on opettanut aina varautu-

maan siihen, että asiat voivat muuttua,
ja yrityksen pitää osata muuntautua.
Jokioinen Yhtiöt on perheyhtiö, joka
työllistää Sami Jokioisen, hänen veljensä Anteron ja molempien pojat, Severin
ja Jussin. Lisäksi Sami Jokioisen vaimo
Maria työskentelee yrityksen konttorissa. Kaikkiaan työntekijöitä on kymmenkunta, ja Jokioinen pitää yritystään juuri sopivan kokoisena.
–Tämä on suhdanneherkkä ala. Yrityksemme oli välillä huomattavasti nykyistä suurempi toiminnaltaan, mutta
iso yritys ei pysty olemaan niin ketterä
ja muuntautumiskykyinen kuin pienempi. Me olemme nyt juuri sopivan kokoinen toimija täydennettynä yhteistyö- ja
alihankintaverkostoilla.

lon perustustyöt Varsinais-Suomessa ja
Uudellamaalla.
Maarakennusalalla työskentely vaatii monenlaisia taitoja, ja koneiden lisäksi pitää osata lukea esimerkiksi
karttoja, piirustuksia ja suunnitelmia.
Jokioinen Yhtiöt on ollut mukana kehittämässä alan koulutusta, ja yrityksessä
on ollut useita nuoria oppisopimuksessa ja sen jälkeen töissä.
–Tämä ala on sellainen, että sen oppii parhaiten työkokemuksen kautta, ja
nuorista työntekijöistä näkee nopeasti, sopivatko he alalle, ja millaisiin töihin parhaiten.

Yrityksen toiminta-alue
on laaja
Jokioinen Yhtiöiden asiakkaina on sekä
yrityksiä että yksityishenkilöitä. Suurin
osa asiakkaista on vakioasiakkaita, joiden kanssa on tehty yhteistyötä jo pitkään eri projektien myötä.
Jokioinen Yhtiöt -yrityksen toiminta-alueena ovat Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Uusimaa. Tällä hetkellä meneillään on esimerkiksi sähköverkon rakentaminen Espoossa ja useamman ta-
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