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Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry
Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry
on vuonna 1945 perustettu pahvinja paperinjalostusalan toimialajärjestö, joka toimii sekä työnantajaettä elinkeinopoliittisena etujärjestönä. Pahvin- ja paperinjalostajat
3-2067462 :sunnut-Y
Jalo ry tarjoaa jäsenyrityksilleen
fi.ottiilolaj.www
edunvalvontaa eri tilanteissa.
Jäsenet saavat asiantuntevaa neuvontaa, koulutusta ja verkostoitumismahdollisuuksia.
Pahvin- ja paperin jatkojalostus on
monipuolinen, aktiivinen ja jatkuvaa
tuotekehitystä vaativa toimiala. Jalo
ry:n jäsenyritykset valmistavat muun
muassa korkealaatuisia non foodtuotteita kotitalouksille, elintarvike-

teollisuuden säilytys- ja kuljetuspakkauksia, jatkojalostavat kirjekuoria
sekä tarjoavat teollisuudellle palvelutuotantoa, kuten arkitustoimintaa ja
räätälöityjä kierrehylsyjä.
Jalo ry:hyn kuuluu merkittävä
joukko pahvin- ja paperin jatkojalostuksessa toimivia kotimaisia ja
kansainvälisiä yrityksiä. Jalo ry:n
jäsenyritysten keskeisiä toimintaa
ohjaavia arvoja ovat vastuullisuus ja
vahva ympäristöosaaminen. Tuotantoprosesseissa ja tuotekehityksessä
otetaan huomioon tuotteen koko
elinkaari, jotta ympäristön kuormitus olisi mahdollisimman vähäinen.

Jäsenyrityksilleen Jalo ry on yhteistyöfoorumi, etujen valvoja, toimintaedellytysten kehittäjä ja tiedon
tuottaja.
Tutustu tarkemmin
www.jaloliitto.fi

Jalosta arvoa
Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry
valvoo jäsentensä työmarkkinapotiittisia etuja suhteessa palkansaajajärjestöihin ja neuvottelee yleissitovat
työehtosopimukset pahvin- ja paperin jatkojalostukselle. Jäsenet saavat
myös työlainsäädännön tulkintaapua ja työsuhdeneuvontaa työmarkkinakysymyksissä.
Jalo ry:n elinkeinopoliittisella edunvalvonnalla luodaan edellytyksiä
sille, että jäsenyritysten toimintaympäristö ja toimintaedellytykset ovat
mahdollisimman kilpailukykyiset.
Elinkeinopoliittisen edunvalvonnan
lähtökohtana on jäsenyritysten liiketoiminnan edistäminen.

Jalo ry:n tavoitteet ja tehtävät:
Jalo ry:llä on oma asiamies ja hyvät
neuvotteluyhteydet palkansaajajärjestöihin ja muihin sidoryhmiin. Jalo
ry:n toimintaa kehitetään jatkuvasti
vastaamaan jäsenyritysten sekä
toimialan muuttuvia haasteita ja
odotuksia.

• Jatkojalostajien kilpailukyvyn
turvaaminen ja toimintaedellytysten parantaminen sekä olla haluttu
yhteistyökumppani jäsenyrityksille,
toimialalle ja sidosryhmille.
• Liiton toiminnan kehittäminen
vastaamaan sekä jäsenyritysten että
toimialan haasteita ja odotuksia.
• Jalo solmii Paperiliitto ry:n sekä
Ammattiliitto Pro ry:n kanssa pahvin- ja paperinjalostusalan työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevat
työehtosopimukset.
• Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo
ry on Yleinen Teollisuusliitto ry:n
jäsenliitto. Yleinen teollisuusliitto
ry on Elinkeinoelämän keskusliitto
EK:n jäsenliitto.

Yhteystiedot

Jalo ry:n jäsenyritykset (2017)

Johtava asiantuntija
Raimo Kilpiäinen
puh. 040 522 9924
raimo.kilpiainen@ytl.fi
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Assistentti
Susanna Yrttimaa-Verno3-2067462 :sunnut-Y
fi.ottiilolaj.www
puh. 040 173 4748
susanna.yrttimaa-verno@ytl.fi
Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry
PL 325
00131 HELSINKI
Eteläranta 10
PL 325
00131 Helsinki
Y-tunnus: 2647602-3
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A&R Carton Oy
Antalis Oy
Bong Suomi Oy
EPP Pack Oy
Fredman Operations Oy
DS Smith Packaging
Pakkausjaloste Oy
Green Can Oy
Hj. Jousi Oy
Hypap Oy
Hyötypaperi Oy
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• Kansiopalvelu Oy

• Karjalan Paperi Oy
• Karto Oy
• Orapac Oy
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Pa-Hu Oy
Pakkaus Piippo Oy
Peltolan Pussi Oy
Segezha Packaging Oy
Smurfit Kappa
Pirkan Pakkaus Oy
Stafix Oy
Tetra Pak Oy
Topcore Oy
Oy Well  Manpak Ab

