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Johdanto
Hyvä Lukija
Eettisyys, kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat olleet ominaista meille Meri-Lapin Keskuspesulassa
koko toiminnan ajan.
Olemme vastanneet eri sidosryhmien tarpeeseen ja raportoimme yrityksemme ympäristövaikutuksista sekä taloudellisen ja sosiaalisen vastuun kantamisesta.
Raportin avulla haluamme antaa kattavan kokonaiskuvan siitä, miten Meri-Lapin Keskuspesula
on vastannut taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun asettamiin haasteisiin. Raportoimalla
vastuullisuudesta edistämme toimintamme läpinäkyvyyttä ja luottamusta sidosryhmien kanssa.

Annaleena Laakso
Toimitusjohtaja
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Meri-Lapin
Keskuspesulan raportti
Meri-Lapin Keskuspesulan vuoden 2020 vastuullisuusraportti on meidän ensimmäinen raporttimme
vastuullisuudesta. Raportti kattaa meidän koko toimintamme.
Olemme koko yrityksen historian ajan kulkeneet kohti vastuullisempaa toimintaa ilman tietoista
raportointia. Tavoitteenamme on aina ollut toimia siten, että koko liiketoimintamme mahdollistava
kumppaniverkosto, yritys itse sekä henkilökunta ovat tyytyväisiä yhteistyöhön. Vastuullisuus on
megatrendi, joka koskettaa jokaista yritystä toimialasta riippumatta. Myös meidän on puhtaanapidon ammattilaisina kannettava huoli tulevaisuudesta ja vastuullisesta sekä läpinäkyvästä
toiminnasta. Haluamme toimia resurssitehokkaasti ja huomioida toimiemme ympäristövaikutukset
mahdollisimman laaja-alaisesti sekä kyetä ne myös minimoimaan.

Hiilidioksidipäästölaskennassa olemme käyttäneet Keskuskauppakamarin ilmastositoumuslaskentatyökalua. Laskenta perustuu Greenhouse GAs Protocol -standardeihin ja ohjeisiin.
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Meri-Lapin
Keskuspesulan tarina
Meri-Lapin Keskuspesula on suomalainen perheyritys, jonka omistavat Annaleena Laakso ja
Annukka Kääriäinen. Sisarukset Annaleena ja Annukka perustivat yrityksen vuonna 2006 ostamalla
vanhan perheyrityksen, kemiläisen Toijärven pesulan.
Vakaan kasvun myötä tuli tarve investoida suurempaan pesulakiinteistöön. Sopiva kiinteistö löytyi
Keminmaasta. Tilat remontoitiin nykyaikaiseksi sairaalapesulaksi ja yrityksen nimi muutettiin
Meri-Lapin Keskuspesulaksi.
Yrityksen virallinen nimi on nykyään Pro-Kaks Oy. Yrityksellä on lisäksi kaksi aputoiminimeä, Meri-Lapin Keskuspesula ja Pro-Kaks kotityöpalvelut. Pesulapalveluita tuottava Meri-Lapin
Keskuspesula toimii Keminmaassa ja toimitusjohtajana toimii Annaleena Laakso. Pro-Kaks kotityöpalveluiden toimipaikka on Oulu ja johtana toimii Annukka Kääriäinen.

7

Avainluvut
Perustettu

Liikevaihto

2006

1,6 milj. €

Henkilöstö

Asiakastyytyväisyys

13 henkilöä

NPS 82,3
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Palvelut
Meri-Lapin Keskuspesulan pesulapalveluita ovat:
Terveydenhuollon pesulapalvelut
Korkean hygieniatason, kuten vaativien sairaalatekstiilien sekä leikkaussalitekstiilien pesu ja huolto.
Infektiopesussa pestään kaikki erittäin likainen pyykki, sairaalan infektiopyykki sekä pyykki, joka ei
muutoin puhdistu.

Kotitalouksien tekstiilihuolto
Matot, mekot, liinavaatteet, puvut, verhot, liinat ja kaikki tekstiilit.

Teollisuuden työasu- ja haalaripesu
Teollisuuden työvaatteiden, suojavaatteiden, haalareiden sekä raskaan työvaatteen pesu ja huolto.

MaRa-tekstiilipesu
Matkailu- ja ravintola-alan tekstiilien, liinavaatteiden sekä mattojen pesulapalvelut.

Palvelut teollisuudelle
Raskaan teollisuuden työntekijöiden työvaatepesua. Noudamme pyykit asiakkaan luota, pesemme,
korjaamme sekä palautamme sovitusti.

Kuljetuspalvelu
Noudamme ja palautamme yritysten pyykin sovitusti oman kuljetuspalvelumme avulla. Kuljetuspalvelu toimii myös Oulun ja Keminmaan välillä
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Toimintamalli
Kannattava kasvu
Kannattava kasvu perustuu siihen, että toiminta on kustannustietoista ja kustannustehokasta.
Erilaiset hankkeet asetetaan aina tärkeysjärjestykseen yrityksen kokonaisedun kannalta.

Tyytyväinen asiakas
Tyytyväinen asiakas on peruste pitkäaikaiselle asiakassuhteelle ja edellytys kannattavalle liiketoiminnalle.

Maltillinen kasvu
Yritystä ei kasvateta pelkästään liikevaihdon vuoksi. Yritys ei ota turhia riskejä, vaan investoinnit ja
pyritään tekemään tulorahoituksella.

Yrittämisen ilo
Yrittäjyys on osa identiteettiä ja se on jo lapsuuden kodista lähtöisin. Meillä on halu tehdä nopeita
ratkaisuja ja päätöksiä.

Jatkuva kehittäminen
Yrityksen jatkuva kehittäminen ja uuden oppiminen on edellytys yrityksen joustavalle kasvulle.
Uusien asioita kokeillaan ja ne otetaan tarvittaessa nopeasti käyttöön.
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Vastuullisuus
Tavoiteenamme on tulevaisuudessakin elinvoimainen ja menestyvä yritys. Kehitämme liiketoimintaamme yhdessä asiakkaiden sekä sidosryhmien kanssa sovittamalla yhteen heidän odotuksiaan
ja tavoitteitaan. Jatkuva prosessien kehittäminen on vastuuta tehokuudesta huolehtimisesta sekä
kilpailukyvyn ylläpitämisestä. Vastuullisuus on meille ennen kaikkea tekoja ja haluamme tuoda ne
näkyviksi omalla viestinnällä.

Vastuullisuuden osa-alueet
Taloudellinen vastuu
Taloudellinen vastuu kattaa liiketoiminnan kestävyyden ja vaikutukset yritykseen sekä sidosryhmiin.

Ympäristövastuu
Vastuu oman toiminnan ympäristövaikutusten tuntemisesta. Olemme laatineet ympäristöohjelman, jossa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet ympäristön kuormituksen vähentämiseksi.

Sosiaalinen vastuu
Sosiaalinen vastuu on vastuuta omasta henkilöstöstä, asiakkaista sekä yhteistyökumppaneista.
Meillä henkilöstö on yrityksen tärkeintä pääomaa ja huolehdimme vastuullisesti heidän hyvinvoinnistaan, työterveydestä, kouluttamisesta sekä tasa-arvosta.
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Ympäristövastuu
Olemme koko toimintamme ajan panostaneet laadun kehittämiseen. Noudatamme kaikessa
toiminnassamme säädettyjä lakeja sekä asetuksia ja edellytämme niitä myös yhteistyökumppaneiltamme.
Ympäristöasioiden huomioon ottaminen on ollut tärkeä osa yrityksen kehittämistä ja vastuullista
toimintaa. Olemme laatineet oman ympäristöohjelmamme, jossa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet kuormituksen pienentämiseksi. Tämä takaa ympäristönsuojelun tason jatkuvan parantamisen.
Koulutamme henkilökuntaamme tuntemaan tehtäviin liittyvät ympäristövaikutukset. Olemme
kehittäneet myös digitalisaatiota ja digitaalisen tilausjärjestelmän avulla sujuvoitetaan palvelu ja
säästetään sekä asiakkaan että pesulan resursseja. Kuljetusten optimoinnilla pyrimme vähentämään kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Käytössämme oleva auto on päästöluokka 6 ja siinä on
stop and go -toiminto.
Kehitämme toimintaamme ja prosessejamme jatkuvasti ja tavoitteemme on vähentää toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormitusta pesuprosessien kehittämisellä ja tehostamisella.
Käytössämme on yhteistyökumppanimme Christneysin Cool -pesumenetelmä, joka mahdollistaa
laadukkaan pesutuloksen matalissa lämpötiloissa. Cool Chemistry Workwear -järjestelmä mahdollistaa myös raskaan työvaatteen pesun matalassa lämpötilassa. Menetelmä on myös parantanut
rasvan erottelukykyä tekstiileistä. Tämä on parantanut asiakaskokemusta, tekstiilien kestävyyttä
ja lisännyt työvaatteissa tärkeiden heijastimien pysyvyyttä materiaaleissa. Olemme muuttaneet
myös pesulan valaistuksen energiaa säästävään led-valaistukseen.
Hiilijalanjäljen laskenta on tekninen suoritus, mutta sen tulosten mukaan ottaminen päivittäiseen
työhön ja integrointi osaksi liiketoimintaa vaatii pitkäjänteistä suunniteltua tekemistä.
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Olemme vertailleet omaa toimintaamme 5- vuoden takaisiin lukemiin ja parannusta on tapahtunut
n. 20 %.
2016 vs 2020. Laskennan tulokset / pesty kg = 2016: 968 gCO2 / kg, 2020: 806 gCO2 / kg

CO2 päästöihin vaikutamme kolmella tavalla:
1. Pestävien tekstiilien laatu
• asiakaskohtaiset tekstiilit
• raskas työvaate
• korkeaa hygieniatasoa vaativaa sairaalatekstiiliä

2. Prosessitekniikka
Mitä muutoksia olemme tehneet toimintaamme?
• Olemme hankkineet lämmönsiirtimen, joka ottaa pesuvedestä talteen lämmön.
Runkovesiputki tuottaa taloon n +5 asteista vettä, mutta siirtimen avulla me syötämme
koneeseen +18- asteista vettä.
• Kaikki kemikaalit on vaihdettu matalalämpökemikaaleihin, lisätty otsonointii, jolloin
pystymme pesemään entistä matalimmilla lämpötiloilla
• Mankelilinjastomme on vaihdettu tehokkaammaksi, joten pystymme ajamaan märempää
lakanaa mankelin läpi ja se kuivuu matkalla (2-telainen mankeli, jossa 1200 mm teloja 2 kpl)
• Kuivausrumpujen lämpötilojen valvonta ja säätömahdollisuudet, kuivureissa on digitaalinen
näyttö, joten ohjelmointi on helppoa.
• Uudistettu autokanta päästöluokka on EUR-luokka
• Pesulajitelmat on muutettu niin, että täyttöaste on optimaalinen, jolloin tarvitaan kuivausta
ja jälkikäsittelylaitteita vähän (hoivatyövaate)
• Vältetään ylipesua, mutta myös alipesua = optimoidut pesuohjelmat

3. Käytettävät energiamuodot
• kevyt polttoöljy
• uusiutuva sähkö = (päästökerroin 0)

Sosiaalinen ja
eettinen vastuu
Sosiaalinen ja eettinen vastuu on mm. hyviä
tekoja paikallisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.
(lahjoitukset, työllistäminen jne.). Työpaikalla ei
ole syrjintää. Arvostamme tasa-arvoa. Työntekijöillä on oikeus ja vapaus kuulua työntekijäjärjestöön. Kunnioitamme kansainvälisiä työtekijöiden oikeuksia.
Teemme tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten
kanssa, kuten Kemin Teknisen oppilaitoksen,
Lapin AMK:n yksikön ja Tornion Ammattiopisto
Lappian kanssa. Olemme tilanneet useita erilaisia opinnäyte- ja harjoitustöitä sekä toimimme
näyttökokeiden vastaanottajina.
Työllistämme 14 kokoaikaista työntekijää, joista 4
miestä ja 8 naista. Huolehdimme henkilöstömme viihtyvyydestä, turvallisuudesta ja työtyytyväisyydestä sekä sen kehittämisestä. Johtamisjärjestelmä on läpinäkyvä ja kulttuuri avoin sekä
muutosvalmis.
Haluamme osaltamme olla myös mahdollistamassa osatyökykyisten mahdollisuutta osallistua ympäröivän yhteiskunnan toimintaan. Meillä
työskentelee päivittäin kolme avotyöntekijää.
Osatyökykyisten työllistäminen on meille osa
yhteiskuntavastuuta. Huomioimme erityisesti sen, että tarjoamme yksilökeskeistä työtä ja
osatyökykyisten kohdalla heidän omat vahvuutensa. Olemme kehittäneet erilaisia työtä hel-

pottavia menetelmiä, jotta heillä on käytössä
parhaat mahdolliset keinot työtehtäviensä hoitamiseen.
Yrityskulttuurimme korostaa terveellisiä elämäntapoja ja henkistä hyvinvointia sekä erilaisuuden hyväksymistä. Olemmekin valinneet sponsorointikohteemme näistä teemoista.
Joulukorttien tai joulukukkien sijaan lahjoitamme merkittävän lahjoituksen jollekin talousalueemme yleishyödylliselle kohteelle. Pääsääntöisesti muistamme kehitysvammaisia nuoria
ja vahankoteja. Keväisin annamme stipendin
paikalliselle lukiolla, jossa kohteena on yritteliäs
nuori. Kympin oppilas ei tarvitse olla, mutta yrittää täytyy. Vuonna 2019 joululahjarahat lahjoitimme Mäntykeskuksen työ- ja päivätoiminnalle.
Avoimempaan viestintään on panostettu laajasti. Sisäinen viestinnän kanavana on mm.
info-TV. Tällä viestitään henkilökunnalle ajankohtaisista tiedotteista. Tehokkuus, asiakaspalautteet, reklamaatiot ja toimitukselliset määrät
ja laajuus viestitään henkilöstöinfoissa sekä
henkilöstökokouksissa.
Ulkoinen viestintä tapahtuu toimitusjohtajan
toteuttamana säännöllisinä yhteydenottoina
asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteistyökumppaneihin.
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Taloudellinen ja
yhteiskunnallinen vastuu
Yrityksen toiminta on oikeutettua vain, jos se on taloudellisesti
kannattavaa. Terve kasvu on yrityksen kehittymisen ja menestymisen
perusedellytys ja samalla se on yhteiskunnallisen vastuun ottamista.
Meillä kannattava liiketoiminta on palkkojen maksamista henkilökunnalle, verojen maksamista yhteiskunnalle, tulojen maksamista
sidosryhmillemme ja osinkojen maksamista omistajille.

Vuonna
2020
maksettiin

Kannattava liiketoiminta mahdollistaa myös investoimisen yrityksen kehittämiseen sekä kiinteistön laajentamiseen ja ylläpitoon.
Olemme viime vuosina investoineet pesulaprosessien kehittämiseen, pesulakiinteistön laajentamiseen sekä energiatehokkuuden
lisämiseen. Vuonna 2019 uusimme pienen pesulinjan ja vuonna
2020 saneerasimme kiinteistön ulkovuorauksen, jolla tehostettiin
lämmöneristystä. Tavoitteenamme on jatkossakin kyetä kehittämään vastuullista pesulapalvelua ja investoimaan koneisiin sekä laitteisiin maltillisesti tulorahoituksen turvin.

322 100,13€

Riskienhallinta on muutakin, kuin taloudellisen kehityksen ylläpitoa.
Turvallinen työympäristö kaikkien etu ja se edellyttää yhteistyötä.
Meillä on käytössä OP:n riskienhallintatyökalu, jonka avulla voi
kirjata erilaisia turvallisuushavaintoja, tunnistaa työolojen vaaroja,
arvioida riskejä ja toteuttaa jatkuvaa seurantaa.

67 012,61€

Vuonna 2020 teimme aloitteen yhteistyökumppanillemme Christeynsille
jatkuvatoimisen omavalvonnan kehittämisestä. Tämän ainutlaatuisen järjestelmän avulla kykenemme osoittamaan pesussa tapahtuvan desinfektion reaaliaikaisesti. Järjestelmä mittaa kaikki pesuerät
ja pesun onnistumisen, mikäli desinfektio ei toteudu, saamme hälytyksen ja pesu keskeytyy. Asiakkaat saavat raportin omien tekstiilien
pesusta ja tämä on merkittävä etu laitosasiakkaillemme.

Palkat

Henkilösivukuluja

VapaaehtoisiaHenkilösivukuluja

37 355,81€
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Vastuullisuus osana
laatujärjestelmää
Taloudellisen vastuun onnistuminen on myös edellytys sosiaalisesta- sekä ympäristövastuusta huolehtimiselle. Toimintaamme ohjaa DNV:n auditoimat SFS 14065, ISO 9001 ja ISO
14001- johtamisjärjestelmät. Sertifikaatit edellyttävät jatkuvaa kehittämistä, mukaan lukien
henkilökunnan kouluttamisen. ISO 14001 sertifioidun ympäristöjärjestelmän sisältävän kehittämistyön todentamisen ja mittaaminen yhtenä työkaluna käytetään hiilijalanjälkilaskentaa.
Se on myös osoitus yrityksen vastuullisesta toiminnasta ja jatkossa tärkeämmässä osassa
yrityksen markkinointia asiakkaiden pyrkiessä yhä vähähiilisempiin hankintoihin.
Aloitteestamme tehty omavalvonnan seurantajärjestelmä on myös osa laatujärjestelmäämme.
Järjestelmän avulla voimme läpinäkyvästi todentaa asiakkaillemme heidän tekstiilien pesuprosessin reaaliaikaisesti.

Vastuullisuusmittarit (Miten arvioimme toimintaamme?)
• Ilmastotekoja – jatkuva CO2-päästöjen seuraaminen Keskuskauppakamarin laskentapohjaa
käyttämällä.
• Asiakastyytyväisyys – kerätään kaksi kertaa vuodessa
• Talouskasvun seuraaminen – yrityksen kannattavuus, henkilöstön tyytyväisyys, työturvallisuus

Tavoitteemme tulevaisuudessa
• jatkuva teknistenratkaisujen parantaminen yhteistyössä pesuainevalmistajan kanssa
• kuljetuskaluston ajanmukaisuuden varmistaminen (euroluokkavaatimukset)
• seurataan uusien energiamuotojen saapumista talousalueelle
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Raportin avulla haluamme antaa kattavan kokonaiskuvan siitä,
miten Meri-Lapin Keskuspesula on vastannut taloudellisen,
sosiaalisen ja ympäristövastuun asettamiin haasteisiin.
Sidosryhmämme voivat luottaa toimintaamme myös näissä
asioissa

Meri-Lapin keskuspesula
Kisällinkuja 3, 94450 Keminmaa
puhelin 050 5532629,
www.meri-lapinkeskuspesula.fi
Y-2079562-1

