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Jospak
Tulevaisuus on pakkauksessa

Jospak on perustettu

2014
Forssassa Meillä työskentelee

31
huipputyyppiäSertifikaatteja

2
FSC® CoC ja BRC Voitimme

2018
ScanStar-palkinnonVoitimme

2019
WorldStar-palkinnon



Muutosten vuosi 2022
Vuosi 2022 oli historiassamme suurten muutosten vuosi. Muutimme kokonaan  uusiin ja 
juuri meidän tarpeisiimme rakennutettuihin toimitiloihin. Teknologiakehityksemme otti 

isoja harppauksia, mahdollistaen uuden sukupolven konekannan. Lisäksi uudistimme 
liiketoimintamalliamme siten, että voisimme valmiiden vuokien lisäksi tarjota 

tuotantokoneita lisensointiin. 

Uusi tehtaamme valmistui kesällä 2022. 
Kokonaisuudessaan toimintamme siirtyi 

uusiin toimitiloihin lokakuun alusta.

50%
Tuotantokoneistamme edusti uutta 

ja kehittyneempää konekantaa.

Uusi liiketoimintamalli
Kehitimme ja uudistimme liiketoimintamalliamme lisäämällä

valmiiden vuokien toimituksen rinnalle myös tuotantokoneiden

lisensointimahdollisuuden. Lisensointi mahdollistaa alhaisemmat

päästöt, kun kone voidaan kertaalleen toimittaa asiakkaalle, jolloin

vuokien toimituksista syntyvät päästöt pienenevät.

Loimme TYKY-
toiminnallemme

vuosikellon

Haluamme panostaa henkilöstömme 

hyvinvointiin ja lanseerasimmekin 

TYKY-toiminallemme vuosikellon, 

jossa eri hyvinvoinnin teemat 

vaihtelevat kvartaaleittain. Aloimme 

myös kokoontua kuukausittain 

yhteiselle aamupalalle. 



Jannen
terveiset

"Alkusysäys Jospakin innovaatiolle syntyi visionäärisestä kyvystä tunnistaa tulevat 
muutokset pakkausmarkkinassa, kulutuksessa ja koko yhteiskunnassa. Tulevat 

megatrendit, kuten muovin käytön, ruokahävikin ja hiilidioksidipäästöjen 
vähentäminen tunnistettiin, ja ratkaisuna syntyi tulevaisuuden pakkausratkaisu –

Jospak®-vuoka.

Liiketoimintamme pohja luotiin yhtiön kehitystyön ja sen rahoituksen tarkalla 
suunnittelulla, investoimalla osaavaan henkilökuntaan, rohkealla tuotekehityksellä 

innovaatiosta kaupalliseksi tuotteeksi sekä kohdemarkkinoita kartoittamalla, 
vuokaratkaisuamme ajatellen. 

Jospak®-tuotetta ja -brändiä kehitettiin määrätietoisesti tavoitteena kansainväliset 
pakkausmarkkinat. Osallistuimme kansainvälisiin pakkauskilpailuihin 

menestyksekkäästi ja saimme näkyvyyttä. Otimme yhteyttä potentiaalisiin uusiin 
asiakkaisiin ylpeinä taustastamme ja innovatiivisesta vuokapakkauksestamme. 
Yhtiön alkumetreiltä lähtien, rakensimme immateriaalioikeuksien suojaa omalle 

keksinnöllemme, tietäen ja luottaen, että kykenemme vielä tarjoamaan tätä uniikkia, 
tulevaisuuden pakkausratkaisua koko globaalille elintarvikemarkkinalle.

Me Jospakilla uskomme, että positiivisella asiakaskokemuksella ja laadukkaalla 
arvoketjulla rakennamme meistä suomalaisen menestystarinan.”

- Janne Sokajärvi, Managing Director



Vastuullisuuden kohokohdat
Vuosi 2022 mahdollisti uuden tehtaamme ansiosta monia vastuullisempia ratkaisuja 

toiminnassamme. Uusia toimitilojamme ei rakennutettu ainoastaan omia tarpeitamme 
silmällä pitäen, vaan tilojen energia-, lämmitys- ja kierrätysratkaisuissa on otettu 

huomioon ympäristöystävällisyys, päästöjen alentaminen ja kiertotalouden 
vahvistaminen. 

Uusi, ympäristö-
ystävällisempi tehdas

% uusiutuvaa
sähköä

100 56
Aurinkopaneelia

0 Poissaoloon johtanutta 
tapaturmaa

Tehostettu lajittelu, 
ei lainkaan sekajätettä.

Julkaisimme ensimmäistä 
kertaa erillisen vastuullisuus-

osion nettisivuillamme.
Maalämpö



Välitämme 
vastuullisuudestamme

Välitämme 
ympäristöstä

Välitämme
ihmisistä

Välitämme
turvallisuudesta

Sitoudumme vastuullisuustyössämme 
erityisesti kolmeen eri osa-alueeseen. 

Välittämällä ympäristöstä, ihmisistä ja 
turvallisuudesta, olemme vastuullinen 
kumppani kestävämmälle pakkaus- ja 

elintarviketeollisuudelle.



Välitämme
ympäristöstä

Meille ekologinen vastuu ei rajoitu pelkästään tuotteemme 
positiivisiin ympäristövaikutuksiin, kuten muovin vähentämiseen 

tai materiaalitehokkuuteen. Haluamme olla vastuullisia myös 
päivittäisessä työssämme. Olemme tarkastelleet ja kehittäneet 
tehtaamme energiaratkaisuja, kuljetustemme päästöjä ja omaa 

jätehuoltoamme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa. Uuden 
tehtaamme energiaratkaisut ovat olleet tarkastelujen kohteena jo 

rakennusaikana. 

Toimitilamme lämmitetään 
talviaikaan ja viilennetään 
kesäaikaan maalämmöllä.

Tiloissamme on käytössä 
energiatehokkaat ja liike-

tunnistimella toimivat

LED-lamput.

Toimitilojemme sähkö 
saadaan uusiutuvista 

lähteistä, kuten vesi- ja 
tuulienergiasta sekä omista 

aurinkopaneeleistamme.



85 % vähemmän 
muovia

Käytössämme on yhteistyökumppanimme 
OpenCo2.netin kehittämä hiilijalanjälkilaskuri, jolla 

voimme laskea tuotteemme hiilijalanjäljen aina raaka-
aineista asiakkaalle asti. Näin pystymme auttamaan 
myös asiakastamme heidän vastuullisuustyössään.

Oman tuotteemme positiivisia ympäristövaikutuksia ovat 
muovin käytön vähentäminen sekä materiaalitehokkuus. 
Pääraaka-aineemme on uusiutuva ja vastuullisesti tuotettu 
kuitumateriaali. Lisäksi teemme jatkuvaa kehitystyötä sen 
eteen, että materiaalien käyttöä saataisiin 
elintarviketurvallisesti vähennettyä.

Vuonna 2022 autoimme 
asiakastamme vähentämään 

muovia 24,32 tn*!

*Määrä on laskettu asiakkaan 
käyttämän vuokamäärän (1 621 130 kpl) 
mukaan, kun meidän vuokamme sisältää 

2,5 g muovia ja vertailuvuoka on 
kokonaan (17,5g) muovia.



Helppoa kierrätystä

Tiesitkö, että vuoassamme 
käytetty kuitumateriaali 

voidaan kierrättää jopa 4-7 
kertaa? Tämä tarkoittaa 

vuoallemme jopa seitsemää 
uutta elämää!

Vuokamme tärkein ominaisuus on pitää siihen pakattu ruoka tuoreena ja turvassa 
mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla. Innovatiivisen tuotekehityksemme 

ansiosta vuokamme on tehty todella helpoksi kierrättää. 



Toimitusketjumme on 
FSC® CoC sertifioitu

Vuokiemme raaka-aineena käytetty 
kuitumateriaali saadaan vain vastuullisesti ja 
kestävästi hoidetuista metsistä. Tästä kertoo 

meille myönnetty FSC® CoC (Chain of Custody) 
sertifikaatti. 

Sertifiointijärjestelmä pitää sisällään 
metsäperäisen raaka-aineen hallinnan ja sen 

alkuperän jäljittämisen. Jotta lopputuote voi olla 
FSC-sertifioitu, kaikki tuotteen jalostus- ja 

valmistusketjussa osallisena olevien yritysten 
tulee myös olla FSC-sertifioituja. Sertifikaattiin 

on liitetty myös kansainvälisen työjärjestö ILO:n 
määrittelemät työelämän perusoikeudet, jotka 

suojaavat myös työntekijöiden oikeuksia 
toimitusketjun osalta. 

”Hankintaketjumme vastuullisuus on meille 

tärkeää ja haluamme viestiä siitä läpinäkyvästi. 
FSC®-sertifikaatti kertoo, että vuokaratkaisumme 
päämateriaali on tuotettu vastuullisesti ja samalla 

on huolehdittu myös työntekijöiden oikeuksista ja 
turvallisuudesta.”

- Petra Katajisto, vastuullisuusasiantuntija 



Näin kierrätämme
Uudella tehtaallamme kaikki jäte kiertää, eikä uusissa toimitiloissamme synny enää lainkaan sekajätettä. 
Ajalla lokakuu 2022 – tammikuu 2023, jolloin toimintamme on ollut kokonaisuudessaan uusissa tiloissa, 

jätettä syntyi yhteensä 9 484,40 kiloa. Kaikki jäte on lajiteltu huolellisesti kuuteen eri jätelajiin. 

ENERGIAJÄTE

22,99 %
(2180,40 kg)

PAPERI*

Hyödynnetään 
energiana

0 %
(0 kg)

PAHVI JA KARTONKI

67,90 %
(6440 kg)

100 %
Kierrätetään uusiksi 

materiaaleiksi

BIOJÄTE

22,99 %
(2180,40 kg)

100 %
Kompostoidaan ja 

hyödynnetään

METALLI

0 %
(0 kg)

LASI

0 %
(0 kg)

Kierrätetään uusiksi 
materiaaleiksi

*Pyrimme paperittomaan toimistoon ja suurin osa paperijätteestämme on tietosuojapaperia.

Lisäksi ongelmajäte, kuten paristot, kierrätyskelvottomat tulostimien mustekasetit ja muut vastaavat 

toimitetaan kierrätykseen itse. 



Työ ympäristön eteen ei lopu
Vuonna 2023 otamme askeleen kohti vaikuttavampaa ympäristötyötä ja 
ekologista vastuuta. Aloitamme matkamme kohti ISO14001 standardia, 
joka on kansainvälinen ja maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmän 
rakentamisen ja kehittämisen malli. Haluamme todentaa toimemme 

oikeiksi myös sidosryhmillemme.



Välitämme
ihmisistä

Meillä Jospakilla työskentelee yhteensä 31 
huipputyyppiä ja alansa ammattilaista.

Yhdessä olemme Team Jospak. 

Työntekijöidemme turvallisuus, motivointi ja yhdessä 
määriteltyjen arvojemme mukaisesti toimiminen ovat 

mukana jokaisessa työpäivässämme. Olemme 
sitoutuneet varmistamaan henkilökunnallemme terveen 

ja turvallisen työskentely-ympäristön. Työelämän 
perusoikeudet on turvattu myös meille myönnetyssä 

FSC® CoC sertifikaatissa. 

Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme! 



Team Jospak

58 %

42 %

Toimihenkilöt Työntekijät

58 %

42 %

87 %

13 %

Toistaikseksi voimassaoleva Määräaikainen

Organisaatiossamme työskentelee erilaisista taustoista ja lähtökohdista olevia ihmisiä. 
Jokaista tiimimme jäsentä yhdistää aito halu nähdä pakkausratkaisumme menestyvän. 

Meillä jokainen on yksilö, mutta uskomme että saumaton tiimityö kantaa hedelmää. 



Henkilöstötyö on jatkuva prosessi
Kaikesta löytyy kehitettävää, niin myös työstämme henkilöstön 
parissa. Olemmekin tunnistaneet tarpeen sisäisen viestinnän ja 

tiedottamisen parantamiselle. Vuonna 2022 olemme ottaneet käyttöön 
infonäytöt, säännölliset koko henkilöstöä koskevat kuukausi-infot, ja 

olemme alkaneet rakentaa sisäistä intranettiä eräänlaiseksi koko 
henkilöstön tietopankiksi ja tiedotuskanavaksi.



Tuemme paikallista

Vuonna 2022 teimme yhteistyötä paikallisen 
jätehuoltokumppanimme LHJ:n kanssa ja 
sponsoroimme kotipaikkakunnallamme 

järjestettävää suurtapahtumaa, Kuninkuusraveja.
Kuten monissa yleisötapahtumissa, myös 

Kuninkuusraveissa ruokailu synnyttää paljon 
jätettä. Lahjoitimmekin tapahtumaan helposti 

kierrätettäviä vuokiamme käytettäväksi 
tapahtuman ruokahuollossa. 

Yrityksenä meille on erityisen tärkeää tukea paikallista. Pyrimme hyödyntämään 
paikallisia yrityksiä käyttämissämme palveluissa, hankinnoissa ja myös erilaisten 
yhteistöiden saralla. Valitsemalla paikallista, tuomme osaltamme seutukunnalle 

elinvoimaa, toimeentuloa ja iloa. 

”Kotimainen tuotanto ja paikallisuus 
merkitsevät meille paljon. Pyrimme 

edistämään oman alueemme 
hyvinvointia valitsemalla paikallisia 

yhteistyökumppaneita toimintamme eri 
osa-alueilla. Suomalainen tuote ja 

osaaminen kiinnostavat asiakkaitamme 
sekä kotimaassa että maailmalla. 
Meillä on hyvät juuret Forssassa.”

- Sari Hassi, avainasiakaspäällikkö



Turvallisuus ensin!
Lähdemme liikkeelle siitä, että jokaisella kattomme alla toimivalla ihmisellä on turvallinen 

ympäristö työskennellä ja vierailla. Teemme konkreettisia asioita työympäristömme 
turvallisuuden eteen. Olemme määritelleet turvallisuudellemme tiettyjä tavoitteita ja 

pyrimme aktiivisesti tunnistamaan mahdolliset puutteet siihen liittyen. Kannustamme 
myös työntekijöitämme tekemään ilmoituksia mahdollisista puutteista ja 

turvallisuushavainnoista ilmoituslomakkeella.

Vuonna 2022

Poissaoloon johtanutta 
työtapaturmaa.

0

Huolehtiaksemme mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti 
turvallisuudestamme, järjestämme kuukausittain siisteys- ja 
turvallisuuskatselmoinnin. Katselmoinnin tarkoituksena on 

etsiä siisteyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja 
ennaltaehkäisevästi korjata/parantaa niitä. Kierrokseen 
osallistuu työntekijöitämme aina johdosta tuotantoon.

Tavoitteemme on, että jokaisen siisteys- ja 
turvallisuuskatselmoinnin indeksi* on yli

80%
*indeksiin lasketaan positiivisten ja negatiivisten havaintojen suhde, 

mitä korkeampi luku, sitä parempi on ollut taso



Todistettua tuoteturvallisuutta
Henkilöstömme turvallisuuden lisäksi elintarvikepakkauksia valmistavana yrityksenä 

tuoteturvallisuuden takaaminen on edellytys toiminnallemme. Tämän vuoksi meille on 
tärkeää pystyä todentamaan tämä niin asiakkaillemme kuin yhteistyökumppaneillemme. 

Siksi olemme sitoutuneet toimimaan BRCGS:n maailmanlaajuisen 
pakkausmateriaalistandardin mukaan.

BRC pakkausmateriaalistandardi versio 6, on standardi,
jonka vaatimukset pakkausorganisaatioita kohtaan auttavat 
toimittamaan elintarviketurvallisia ja hygieenisiä pakkauksia 
teollisuudelle. Tuoteturvallisuuteen ja laatuun keskittymisen 
tärkeys sekä läpinäkyvyyden ja yhtenäisyyden parantaminen 

elintarvikkeiden toimitusketjussa, ovat syitä miksi olemme 
valinneet BRC:n.

Uusi tehtaamme on auditoitu alkuvuodesta 2023.
Myös edelliset toimitilamme olivat BRC sertifioidut. 
Toimintatapamme todistetusti tukevat turvallista 

pakkausteollisuuta. 



Matkamme vastuullisuuden
tiellä jatkuu

Vuonna 2023 olemme toimineet kokonaisen vuoden samoissa tiloissa ja toimintaympäristömme voidaan katsoa 
vakiintuneemmaksi. Tämä mahdollistaa vastuullisuuden kehityskohteiden tarkemman tunnistamisen sekä 

yhtenäisemmän seurannan esimeriksi energiankulutuksemme ja jätemäärien osalta.

Olemme tunnistaneet kehityskohteet sisäisessä viestinnässä sekä tiedottamisessa ja työ niiden parissa jatkuu. 
Ympäristövastuun saralla otamme tulevina vuosina askelia kohti entistä vakuuttavampaa vastuullisuustyötä, 

tavoitteenamme kansainvälinen  ISO14001 standardi. Lisäksi olemme määrittäneet päämääriksemme seuraavat 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet:

Edistämme kaikkia koskevaa 
kestävää talouskasvua, täyttä 
ja tuottavaa työllisyyttä sekä 

säällisiä työpaikkoja.

Varmistamme kulutus-
ja tuotantotapojen 

kestävyyttä.

Toimimme kiireellisesti 
ilmastonmuutosta ja sen 

vaikutuksia vastaan.



Heräsikö kysymyksiä?
SISÄLTÖ JA DATA

Petra Katajisto
Vastuullisuusasiantuntija

P. +358 50 543 0919
petra.katajisto@jospak.com

VISUAALINEN TOTEUTUS
Heidi Heikkilä

Markkinointikoordinaattori
P. +358 40 040 7050

heidi.heikkila@jospak.com
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