Arvoisa Suomen yrittäjien puheenjohtaja, hyvät yrittäjät ja yhteistyökumppanit.
Isot kiitokset tästä huomionosoituksesta! Olemme todella kiitollisia ja otettuja tästä meille
todella merkittävästä palkinnosta! “Enpä ollut uskoa korviani, kun sain tiedon voitostamme
pyykkirullakoiden keskellä.”
Kuten tuossa esittelyvideossa kerroimme, niin aloitimme Annukan kanssa yrittäjinä jo
vuonna 2006 ja kyllä, yrittäjyys on varmasti verissä, sillä taaplaamme tätä yrittäjätaivalta jo
neljännessä sukupolvessa. Olemme siis kasvaneet yrittäjäperheessä, nähneet, tunteneet
ja kokeneet yrittäjyyden haasteet ja myös yrittäjyyden tuoman onnellisuuden, sillä sitä
yrittäjyys parhaimmillaan on – onnellisuuden tunnetta oman työn tuloksista. Yrittäjyys on
meille molemmille elämäntapa. Meillä on kaksi Pro-kaks Oy:n alla toimivaa aputoiminimeä;
Meri-Lapin Keskuspesula Keminmaalla ja Pro-Kaks Kotityöpalvelut Oulussa. Olemme
ratkaisukeskeinen sisarpari ja ratkaisukeskeisyys on miltei kaikissa arkipäivissä mukana.
Olkoon ongelmana mikä vaan, kyllä se yrittäjän ratkaisu taitaa löytyä peiliin katsomalla.
Meidän yrityksessämme naiset menevät ensin, vaikka sinne kuuluisille heikoille jäille.”
Kuten me kaikki tässä salissa tiedämme, niin yrittäjyys tuo mukanaan myös vastuuta.
Meillä on vastuu työntekijöistä, työn turvallisuudesta ja siitä, että asiakkaamme saavat
parempaa palvelua, kuin ovat osanneet odottaakaan. Meille tärkeitä arvoja ovat eettisyys,
kestävä kehitys sekä vastuullisuus. Raportoimme säännöllisesti Pro-Kaks Oy:n
ympäristövaikutuksista, laadusta, turvallisuudesta sekä taloudellisen ja sosiaalisen
vastuun kantamisesta. Säännöllisellä raportoinnilla edistämme meidän oman toimintamme
läpinäkyvyyttä ja luottamusta kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Kaikki tämä kertoo siitä,
että olemme luotettava kumppani.
Palataan vielä pikaisesti siihen, mitä korona sai aikaan yrityksessämme. 13.3.2020
vapautti minulle aikaa miettiä prosesseja. Pesuloissa on esimerkiksi pesuainenäytteiden
otto tehty pipetti, työntekijä, kynä ja paperi -menetelmällä. Prosessin epäonnistuttua
odotellaan seuraavaa mahdollisuutta pesuerästä. Innovatiivisena ihmisenä pysähdyin
miettimään, että ei kai tämä voi näin mennä. Yksi henkilö on koko ajan valmiudessa
näytteenottoon. Voi sanoa, että tästä se ajatus sitten lähti…. kehitimme yhdessä
kumppanimme Oy Christeyns Nordic Ab:n kanssa automatisoidun pesuprosessin laadun
seurantajärjestelmän. Tämän uuden palvelun myötä tarjosimme ensimmäisenä Suomessa
terveydenhuollon, elintarviketeollisuuden, majoitus- ja ravitsemusalan tekstiilien turvallista
ja todennettua pesulapalvelua. Asiakas voi itse reaaliaikaisesti seurata järjestelmästä
oman pyykkieränsä pesuprosessia ja saa raportin pesuprosessista. Sen lisäksi, että
digitalisoitu prosessi säästää meillä aikaa ja vaivaa, on avointa asiakkaalle, niin tämä on
mahdollisuus myös asiakkaalle löytää keinoja miettiä omia prosessejaan pyykin osalta.
Olemme myös aina halunneet kantaa yhteiskuntavastuuta. Yrittäjille mm. verot ja
lakisääteiset maksut ovat arkipäivää, mutta ne ovat myös osa yhteiskuntavastuuta. Näiden
lakisääteisten velvollisuuksien lisäksi Pro-Kaks on jouluisin lahjoittanut joululahjarahaa
paikalliselle avotyökeskukselle ja olemme myös palkanneet sieltä pesulaan osatyökykyisiä
nuoria. Heille pienikin työ on merkityksellistä ja antaa mahdollisuuden olla osa tätä meidän
yhteiskuntaamme täysivaltaisesti.

Haluan tuoda myös viestiä päättäjille. Vaikka me yrittäjät kannamme yhteiskuntavastuuta
ja otamme yrittäjäriskiä, niin siitä huolimatta meidän yrittäjäriskiämme kasvatetaan julkisen
sektorin taholta yhä enenevässä määrin. Luulisi riittävän, että meillä on uhkana mm.
verojen ja palkkaukseen liittyvien velvoitteiden kiristyminen sekä pakottava ja velvoittava
lainsäädäntö - mutta ei riitä. Toki on myös ulkoisia uhkia riskitekijöinä. Koronan jälkeen
alkaneen Ukrainan sodan myötä meillä tulee olemaan useilla yrityksillä haasteita selvitä
tulevasta vuodesta. Raaka-aineiden saatavuus ei ehtinyt palautua normaaliksi koronan
jälkeen ja sota on tuonut yhä lisää haasteita. Energian kohonneista kustannuksista tulee
useilla olemaan haasteellista selvitä. Valtion taholta toivottaisiin vähintäänkin riittäviä
keinoja asian saattamiseksi tasolle, jolla yrittämisen edellytykset voidaan mahdollistaa.
Sote-uudistus taas tuo lisää yrittäjäriskiä julkisen sektorin taholta. Hyvinvointialueet ovat
vauhdilla rakentamassa ympärilleen InHouse -yhtiöitä, jotka kilpailevat samoilla
markkinoilla yksityisen sektorin kanssa. Mielestäni yhteiskunnan avoimuuteen pitäisi
kuulua kustannusten aito vertailu yksityisen sekä julkisen sektorin, samoilla markkinoilla
toimivien palveluiden kesken. Julkisen sektorin hallintokoneiston kustannukset olisi
kohdennettava niille kuuluville kustannuspaikoille. Uskoisin, että eroja löytyy, sillä meillä
yksityisellä sektorilla ei ole samanlaista raskasta hallintokoneistoa ympärillä päätöksiä
tehtäessä. Meillä yrittäjillä päätösvastuu on toimitusjohtajalla ja hallitus ohjaa oikeaan
suuntaan – aika yksinkertainen malli. Olemme ketteriä, joustavia ja meidän toimintaamme
ohjaa hyvin pitkälti markkinat. Kilpailuilla markkinoilla toimiminen lisää myös laatua sekä
osaamisen ja yrityksen kehittämistä.
Olisi hyvä, jos julkinen sektori keskittyisi vain luomaan yrittäjyydelle mahdollisuuksia, eikä
lähtisi kilpailemaan samoille markkinoille
InHouse yhtiöthän vapauttavat julkisen sektorin kokonaan kilpailutusten ulkopuolelle ja kun
ei ole kilpailua, ei laadulla eikä hinnalla ole kirittäjää. Yhtiö voi hinnoitella siis itsensä vaille
markkinaehtoista hintaa ja maksajana ovat kuntalaiset.
Näistä huolista huolimatta me yritämme ilolla ja tuskin muuta osaisimme tehdä. Meille
pirskahtelevaa iloa tuovat ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilökunta sekä tyytyväiset
asiakkaat. Jokainen meistä yrittäjistä on syntynyt palvelemaan asiakkaitamme ja siitä se
tämänkin illan onnellisuus kumpuaa! Malja meille kaikille, tänään muistellaan vain hyviä
yrittäjäpäiviä, sillä yrittäminen on paskimmillaankin parasta! Pestään jälkipyykkiä
maanantaina!

