
AVAINLIPPU-TUNNUS
Suomalaisen Työn Liiton Avainlipputunnuksen myöntämisperusteet:

Avainlippu voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi tuotteelle lasketaan kotimaisuusaste, 
joka on suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannehinnasta. Laskutoimituksessa huomioidaan esimer-
kiksi raaka-aineet, pakkaustarvikkeet, markkinointikustannukset ja rahoitus. Kotimaisuusaste voi vaihdella paljonkin 
riippuen esimerkiksi siitä, miten suuren osan kustannuksista raaka-aineet muodostavat, koska kaikkia raaka-aineita ei 
ole saatavilla Suomesta. Siksi vähimmäisvaatimus on, että kotimaisuusaste on yli 50 prosenttia. Keskimäärin Avainlip-
pu-tuotteiden kotimaisuusaste on kuitenkin yli 80 prosenttia. (Lähde: http://www.avainlippu.fi/avainlippu)

OY AVEC-SHOE LTD – TOPMAN®

Avec-Shoe Oy on Parkanossa toimiva pieni perheyritys, jonka palveluksessa on 20 henkilöä. Lisäksi yritys työllistää kotimai-
sia komponentinvalmistajia tuotannossaan. Toiminnan ideana on hakea paras vaihtoehto tuotteiden valmistukseen. 

Tuotteita valmistetaan Parkanossa ja eurooppalaisilla alihankkijoilla. Parkanon tehtaalla valmistetaan 20 % yrityksen tuo-
tannosta ja lisäksi yrityksen tuotekehitys hoidetaan Parkanossa. Parkanossa valmistetut tuotteet merkitään Avainlipulla. 

Parkanossa valmistuu vuositasolla 20 000 - 25 000 paria kenkiä. Yrityksellä on pitkä kokemus pohjoismaisista olosuhteista 
ja suomalaiseen jalkaan sopivista lesteistä. Tärkeimpiä päätöksiämme on ollut kotimaisesta osaamisesta kiinnipitäminen ja 
halu toimia joustavasti lähellä asiakkaitamme.

 Ilkka Suokko
 Oy Avec-Shoe Ltd

EJENDALS SUOMI OY - JALAS®

Lähes 100 vuoden historian omaava Ejendals Suomi Oy - Jalas ® kuuluu Pohjoismaiden johtaviin erikoisjalkinevalmista-
jiin. Jalaksen päätuotteita ovat teollisuuden ja palvelusektorin työ- ja turvajalkineet. Tuotannosta yli 60 prosenttia menee 
vientiin. 

Jalaksen tehdas sijaitsee Jalasjärven Jokipiissä. Suomalaiset jalkineammattilaiset vastaavat koko tuotesuunnittelustamme 
ja tutkimustoiminnastamme Jokipiissä, jossa myös moderni laboratoriomme sijaitsee. Pääosa jalkineistamme valmistetaan 
Jokipiin tehtaalla. Käytämme myös alihankintaa varmistaaksemme tuotteidemme varman saatavuuden. Valvomme erittäin 
tarkasti koko valmistusketjuamme ja toimintamme tapahtuu normien ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 mukaisesti. 

Olemme saaneet jalkineillemme tunnustusta vuonna 2012 jolloin Jalas® Zenit - tuoteryhmällemme myönnettiin kansain-
välinen Red Dot - muotoilupalkinto. Samoin valmistamme edelleen ainoana pohjoismaisena valmistajana turvajalkineita 
Euroopan ympäristömerkin eli ns. EU-kukkamerkin mukaisesti metallivapaasti ja ilman saastuttavia tai käyttäjiä altistavia 
materiaaleja.

 Ejendals Suomi Oy - Jalas®

 Ken Löfgren
 Myynti- ja markkinointijohtaja 
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KOTIMAISET KENGÄT



JANITA

Naisten kenkien ja saapikkaiden valmistukseen jo lähes 60 vuotta sitten erikoistunut Janita on toiminnoiltaan hyvin 
kotimainen. Janitan tehdas sijaitsee Seinäjoella ja työllistää yli 100 alan ammattilaista. Janitan kenkien ja saapikkaiden ko-
timaisuusaste on niin korkea kuin on mahdollista. Janitan tuotannosta menee vientiin perinteisesti yli 90 %. Seinäjoella 
on hyvät ammattitaitoiset työntekijät ja yritysilmapiiri tässä osassa Suomea on hyvä. 

Liikenteellisesti olemme hyvien reittien varrella. Janitalla on hyvä valmistus- ja toimintastrateginen sijainti. Vientimaat 
ovat ympärillämme ja saapikkaat ovat perillä vähillä rajojen ylityksillä. 

Janitan toimintastrategiaan kuuluu olennaisena osana periaate jonka mukaisesti kengänvalmistuksen materiaalit hanki-
taan mahdollisimman paljon kotimaisilta toimittajilta. Näin voidaan ylläpitää toimitus- ja laatuvarmuutta. Kengän valmis-
tuksen kovaa kulutusta kestävät tukikomponentit, korot, pohjaukset yms ovat lähes 100 %:sti kotimaisilta toimittajilta. 
Kaikki suunnittelutyö tehdään Seinäjoella. Lisäksi Janitan hyvät, tunnetut lestit ovat kaikki kotimaisia ja Janitassa myös 
suunniteltuja. Janitalla on myös alihankkijoita lähialueilla maan rajojen ulkopuolella ja nämä toimivat lähinnä puskureina 
eri sesongeissa pääpainon ollessa Seinäjoella.

Vaikka Janitan tuotannon pääpaino on viennissä, ovat kotimaan mallistot kuin lempilapsi kaiken mallisto- ja myyntityön 
aina alkaessa kotimaan myynnin varustamisella. Janitalla on ollut käytettävissä myös avainlipputunnuksia mutta ne ovat 
vientimaissa tuntemattomia kansallisia tunnuksia ja sen takia ne ovat viennissä merkityksettömiä. Näin valmistuu koti-
mainen laatukenkä, JANITA.

 Suutariterveisin
 
 JANITA OY
 Jari Salmi
 toimitusjohtaja 

KUOMA

Kuoma-kengät ovat kotimaisia, ne valmistetaan Suomessa ja niille on myönnetty kotimaisen tuotteen Avainlippu-merkki, 
mikä tarkoittaa, että valmistuskustannuksista yli puolet on kotimaasta.  

 Antti Puttonen  
 Kuomiokoski Oy

SIEVI

Sievin Jalkine Oy on Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja. Sievin kaikki jalkineet valmistetaan Suomessa Sievin ja Ou-
laisten tehtailla. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Sieville Avainlippu-merkin käyttöoikeuden. Avainlippu on Suomen 
tunnetuin alkuperämerkki. Se kertoo, että tuote tai palvelu on suomalainen. Suomalaisen tuotteen tai palvelun ostajana 
teet hyvän valinnan, josta on hyötyä niin sinulle kuin koko Suomelle. 

Sievin jalkineiden valmistusmäärä on noin 900 000 jalkineparia vuodessa. Sievi-konsernin henkilömäärä on noin 480, joista 
Suomessa kenkäliike-toiminnassa on 432 henkilöä. Loput henkilöstöstämme ovat ulkomailla vientimaiden myyntiorgani-
saatiossa sekä Sievi-Toolsilla työkalujen valmistuksessa Oulaisissa.
 
 Markku Jokinen
 Sievin Jalkine Oy
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KOTIMAISET KENGÄT


