KOTIMAISET KENGÄT
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 esimerkiksi 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 Avainlippu-tuotteiden kotimaisuusaste on kuitenkin yli 80 prosenttia. (Lähde: http://www.avainlippu.fi/avainlippu)
®

EJENDALS SUOMI OY - JALAS

Yli 100 vuoden historian omaava Ejendals Suomi Oy - Jalas ® kuuluu Pohjoismaiden johtaviin erikoisjalkinevalmistajiin. 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 kansainvälinen
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

KUOMA
Kuomiokoski Oy on Suomen vanhimpia kenkätehtaita. Se on perustettu vuonna 1928 ja on tunnettu erityisesti Putkivarsisaappaasta, joka on pitänyt suomalaisten lasten jalat lämpiminä jo 30 vuotta. Kuoma jalkineiden tuotevalikoimaan kuuluvat
myös mukavat kesä- ja talvikengät aikuisille. Kuomat valmistetaan Kuomiokosken tehtaalla Etelä-Savossa. Kuoma jalkineissa yhdistyvät suomalainen osaaminen, mukavuus, laadukkuus ja käytännönläheisyys. Suomen lisäksi Kuoma jalkineita
myydään muuan muassa Ruotsissa, Venäjällä ja Kanadassa. Kenkien valmistuksessa kiinnitetään huomiota materiaalien
valintaan ja kenkien laatua testataan läpi valmistusprosessin. Materiaalien valinnassa huomioidaan myös niiden vastuullisuus. Kuoma jalkineille on myönnetty Avainlippu-merkki.
Antti Puttonen
Kuomiokoski Oy

SIEVI
Sievin Jalkine Oy on Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja. Se on perustettu vuonna 1951 ja tunnetaan erityisesti
työ- ja turvajalkineistaan. Valikoimiin kuuluu myös laaja mallisto vapaa-ajan jalkineita. Sievin kaikki jalkineet valmistetaan
Suomessa Sievin ja Oulaisten tehtailla. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Sieville Avainlippu-merkin käyttöoikeuden.
Avainlippu on Suomen tunnetuin alkuperämerkki ja se kertoo, että tuote tai palvelu on suomalainen. Käyttämällä sieviläisiä
voi ylpeydellä sanoa – Made in Finland.
Jalkineiden valmistusmäärä on noin miljoona paria vuodessa, josta puolet menee vientiin. Sievillä on myyntikonttorit
Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Tanskassa, Iso-Britanniassa ja Belgiassa. Sievi-konsernissa työskentelee tällä hetkellä yli 500
henkilöä.
Vuosikymmenten kokemus ja vahva sitoutunut perheyrityskulttuuri sekä jatkuva toiminnan kehittäminen ja uusimman
teknologian hyödyntäminen ovat Sievin menestyksen avaimia.
Juha Jokinen
Sievin Jalkine Oy

