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hankinta

Oman toiminnan
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vuonna 2035
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Sievin
Jalkine Oy
lukuina
2019

83,5 milj. €

13 milj. €

2,6 milj. €

4,1 milj. €

450

78 %

4,49 kWh

tuloverot
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liikevaihto

henkilöstön
määrä

maksetut
palkat ja
palkkiot

auditoitujen
ostojen osuus
ostoista

eläkekulut ja
muut
henkilöstösivukulut

sähköenergian
kulutus per
valmistettu
kenkäpari

3

ARVOISTA
VASTUULLISUUSTEKOIHIN

TURVALLISUUS
Sievin toiminnassa ja tuotteissa
turvallisuus on etusijalla. Toimintamme perustuu turvallisiin ja
hyviksi todettuihin työtapoihin.
Tuotteemme edistävät turvallisuutta työpaikoilla ja vapaa-aikana.

INNOVATIIVISUUS

Sievi kehittää jatkuvasti tuotteisiin ja palveluihin innovatiivisia ja
kestäviä ratkaisuja, jotka tuovat
lisäarvoa asiakkaalle.

LUOTETTAVUUS

Sievi on luotettava yhteistyökumppani ja työnantaja, joka
toimii määrätietoisesti, pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti.
Seisomme lupaustemme takana.

TEHOKKUUS

Sievi kehittää jatkuvasti ja järjestelmällisesti tehokkaampia toimintatapoja. Käytämme olemassa
olevia resursseja tarkoituksenmukaisesti tekemällä oikeita asioita
mahdollisimman hyvin asiakkaan
edun mukaisesti ja kilpailukyvyn
säilyttämiseksi.
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Sievin Jalkine Oy on Pohjois-Euroopan suurin jalkineval-

me toimittajiemme sitoutuvan vastuullisen hankinnan

Kannamme vastuumme toimimalla mahdollisimman re-

mistaja. Valikoimaan kuuluu turva- ja ammattijalkineet

periaatteisiimme (Supplier Code of Conduct), jotka

surssi- ja energiatehokkaasti omilla tehtaillamme sekä

sekä vapaa-ajan jalkineet. Yhtiö on perustettu vuonna

ovat sisällöltään yhteneväiset Sievin eettisten ohjeiden

valitsemalla nahka-, materiaali- ja komponenttitoimit-

1951 ja sillä on tuotantolaitokset Sievissä ja Oulaisissa.

kanssa.

tajiksi yrityksiä, jotka noudattavat samoja vastuullisia toimintatapoja kuin me itse. Olemme sitoutuneita

Sievistä lähtee maailmalle vuosittain runsas miljoona

Yhtiön vastuullisuustyötä johdetaan osana muuta joh-

tarjoamaan työntekijöillemme turvallisen työpaikan ja

kenkäparia. Tavoitteenamme on vahvistaa markkina-

tamista. Työtämme ohjaa sertifioitu toiminnanohjaus-

edellytämme kumppaneiltamme vastaavia käytäntöjä.

johtajuutta Pohjoismaissa sekä kasvattaa myyntiä Kes-

järjestelmä, jonka tavoitteet perustuvat yhtiön laatu-,

Vastuullisella hankinnalla varmistamme, että myös se

ki-Euroopassa.

ympäristö- ja työsuojelupolitiikkaan. ISO 9001 ja ISO

osa tuotantoa, joka ei ole omissa käsissämme, tapahtuu

14001 sekä OHSAS 18001 -standardeihin perustuva

ympäristöä ja ihmisiä kunnioittaen.

Sievin Jalkine Oy kuuluu Sievi-konserniin, jonka liike-

toiminnanohjausjärjestelmä kattaa kaikki yrityksen toi-

vaihto vuonna 2019 oli 123 milj. euroa. Konsernin palve-

minnot.

luksessa oli vuoden 2019 lopussa 527 henkilöä.

Jalkineiden valmistukseen käyttämämme nahan ostamme pääosin eurooppalaisilta nahkatoimittajilta. Kom-

Tämä on Sievin Jalkine Oy:n toinen vastuullisuusraport-

ponentteja meille tulee myös Euroopan ulkopuolelta.

Vastuullisuus on olennainen osa Sievi-brändiä ja brän-

ti. Ensimmäinen julkaistiin vuonna 2018. Julkaisemme

Osan tarvitsemistamme materiaaleista hankimme osit-

din arvoa. Olemme sitoutuneita vastuullisiin toiminta-

vastuullisuusraportin joka toinen vuosi.

tain jatkojalostettuna.

tapoihin eettisten ohjeidemme mukaisesti. Edellytäm-

Sievin
eettiset ohjeet

Noudatamme vastuullisia ja eettisiä menettelytapoja. Yhteiset, eettisesti hyväksyttävät toimintatavat vahvistavat Sievin
toiminnan luotettavuutta ja edistävät
toimintamme läpinäkyvyyttä suhteessa
kaikkiin sidosryhmiimme – asiakkaisiin,
henkilöstöön ja ympäröivään yhteiskuntaan.
Lue lisää:
Eettiset ohjeet

Yritysvastuun
painopisteet
• Vastuullinen hankinta
• Ympäristövastuullinen
tuotanto
• Vastuu henkilöstöstä
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KESTÄVÄÄ SUUNNITTELUA,
VASTUULLISTA VALMISTUSTA

SIEVI-MERKKI TARKOITTAA, ETTÄ TUOTTEEMME OVAT

Turvallisia käyttäjille
ja tekijöille

Kestäviä

Valmistettu ihmisoikeuksia ja
ympäristöä kunnioittaen

Valmistettu vastuullisesti
hankituista materiaaleista
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Sievin valmistamissa jalkineissa yhdistyvät laatu, käyttömukavuus, uusin teknologia ja erinomaiset materiaalit. Panostamme kulutusta kestäviin materiaaleihin,
monipuolisiin suojaominaisuuksiin ja valikoimaan, joka
sopii erilaisiin työ- ja sääolosuhteisiin, tyylikkyyttä ja
helppokäyttöisyyttä unohtamatta. Turva- ja ammattijalkineemme täyttävät EN ISO 20345 ja EN ISO 20347
-standardien vaatimukset.
Otamme tuotekehityksessä ja materiaalivalinnoissa
huomioon standardien sekä REACH-kemikaaliasetuksen vaatimukset. Käytämme tuotteidemme valmistuksessa kierrätettyjä materiaaleja mahdollisuuksien
mukaan. Etenkin turvallisuusnäkökohdat asettavat rajoituksia kierrätysmateriaalin käytön lisäämiselle.
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Materiaali
tehokkuutta
korjauspalvelulla
Jotta Sievi-jalkineet kestäisivät mahdollisimman pitkään,
käytämme niiden päällisissä
10–25 % vahvempaa nahkaa
kuin mitä jalkineissa yleisesti käytetään. Kotimaisissa
reklamaatiotapauksissa emme
automaattisesti tarjoa uutta
tuotetta tilalle, vaan tutkimme,
mistä vika johtuu ja pyrimme
korjaamaan sen esimerkiksi
pohjaamalla tuotteen uudelleen tai vaihtamalla vetoketjun.
Kengillämme on 12 kuukauden
takuu, joka kattaa materiaali- ja
valmistusvirheet. Korjauspalveluamme käytettiin 2 190
kertaa vuonna 2018 ja 2 802
kertaa vuonna 2019.
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VASTUULLINEN HANKINTA
SYNTYY YHTEISTYÖSTÄ
TOIMITTAJIEN KANSSA
SIEVIN VASTUULLISEN HANKINNAN PERIAATTEET

Yhteistyö
toimittajien kanssa

Avoimuus ja
oikeudenmukaisuus

Toimittajien
sitoutuminen Sievin
vastuullisuus
periaatteisiin ja
-käytäntöihin

Materiaalien
alkuperämaatietojen
saatavuus

Raaka-aineiden
turvallisuus ja
EN-normien
mukaisuus

Toimittajien
vastuullisuus
auditoidaan
suunnitelmallisesti
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Vastuullisen hankinnan lähtökohtana on pitkäaikainen

la on SA8000-sertifikaatti, joten olemme keskittyneet

yhteistyö toimittajiemme kanssa. Hankimme päämate-

auditoinneissa heidän osaltaan laatuun ja toimintata-

riaalimme nahan pääosin eurooppalaisilta valmistajilta,

poihin.

jotka hankkivat raakavuodan eurooppalaisista lähteisPyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme yhdes-

vuosikymmeniä. Yhteistyö perustuu avoimuuteen ja oi-

Vuoden 2019 loppuun
mennessä 78 % ostoistamme
oli auditoitu

keudenmukaisuuteen. Emme hyväksy lahjontaa emme-

Auditoinnissa tarkastellaan toimittajan

oston henkilökuntamme, koska haluamme kerätä koke-

tä. Käyttämämme nahka on lihateollisuuden sivutuote.
Monien toimittajien kanssa yhteistyömme on kestänyt

kä epäreiluja kauppatapoja.

tuotanto-, laatu- ja ympäristötoiminnan

Toimittajilta, joilta vuosittaiset hankintamme ovat vä-

tasoa. Hankinnassa huomioimme hankin-

hintään 20 000 euroa, edellytetään Sievin toimittajien

taketjun ympäristö- ja sosiaalisen vas-

vastuullisuusperiaatteiden allekirjoittamista. Euroopan

tuun, raaka-aineiden turvallisuuden sekä

ulkopuolisilta toimittajilta edellytämme ensisijaisesti

kestävät kaupankäyntitavat.

sosiaalisen vastuun SA8000-sertifikaattia. Toissijai-

sä toimittajien kanssa. Toimittaja-auditoinneilla on keskeinen rooli, kun haluamme varmistaa, että kehitymme
yhdessä. Toimittaja-auditointeja tekee pääasiassa oma
muspohjaa, arvioida toimittajien toimintaedellytyksiä,
syventää yhteistyötä ja oppia toimittajien prosesseista, mahdollisuuksista ja ongelmista. Haluamme myös
seurata laadun ja/tai toiminnan kehittymistä.
Myös potentiaalisen toimittajan auditointi on osa prosessia. Nahan osalta olemme menneet pidemmälle

sesti toimittaja voi todistaa täyttävänsä SA8000-stan-

ketjussa ja auditoineet myös yhden suuren nahkatoi-

dardin kriteeristön myös muulla luotettavalla tavalla.

mittajamme raaka-ainetoimittajan. Teemme auditoin-

Kaikilta uusilta toimittajiltamme edellytämme Sievin

tiyhteistyötä ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa

vastuullisuusperiaatteiden

allekirjoittamista

ennen

tarpeen mukaan ja etenkin silloin, kun auditoitava toi-

toimittajan perustamista Sievin järjestelmään. Samoin

AUDITOINNEILLA SYVEMPÄÄ

mittaja tai tuotantolaitos sijaitsee maantieteellisesti

edellytämme alkuperämaatietoja jokaisesta materiaa-

TOIMITTAJAYHTEISTYÖTÄ

kaukana.

lista. Nykyisistä materiaaleista alkuperätiedot on han-

Teemme toimittaja-auditointeja vuosittaisen auditoin-

kittu ja ne ovat järjestelmässä.

tisuunnitelman mukaisesti. Auditoinneissa käydään läpi
sekä taloudellisen ja sosiaalisen vastuun että ympäris-

Raaka-aineiden hankinnassa peruslähtökohtana on

tövastuun näkökohtia. Ympäristöasioiden osalta emme

turvallisuus ja EN-normien täyttäminen, mielellään

vaadi toimittajilta ISO 14001 -sertifikaattia, mutta kan-

niiden ylittäminen. Jokaisesta EN-normin mukaisesta

nustamme sen tai vastaavan hankkimiseen.

materiaalista on oltava vastaava sertifikaatti. Suosittelemme nahkatoimittajillemme liittymistä kansainväli-

Auditointiemme perusteella lapsityövoimaan, työter-

seen Leather Working Group -nahkatyöryhmään, jonka

veyteen ja -turvallisuuteen, järjestäytymisvapauteen,

tavoitteena on luoda ja ylläpitää nahkatehtaiden ympä-

työtuntimääriin, korvauksiin sekä hallintajärjestelmiin

ristöasioihin liittyvää arviointikäytäntöä ja edistää ym-

liittyvät asiat ovat eurooppalaisilla toimijoilla hyvin hoi-

päristön kannalta kestäviä menetelmiä.

dossa. Auditoiduilla Euroopan ulkopuolisilla toimittajil-

VASTUULLINEN HANKINTA SYNTYY YHTEISTYÖSTÄ TOIMITTAJIEN KANSSA SIEVI | VASTUULLISUUSR APORTTI 2020
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Jos omassa auditoinnissamme tai kolmannen osapuo-

LAATUVAATIMUKSET OHJAAVAT KIERRÄTYS

len auditoinnissa havaitaan puutteita, puutumme niihin

MATERIAALIN KÄYTTÖÄ JALKINEISSA

ja edellytämme toimittajalta korjaavia toimenpiteitä

Olemme kartoittaneet kierrätysmateriaalien saata-

sovitun määräajan puitteissa. Seuraamme, että audi-

vuutta ja käyttökelpoisuutta tuotteidemme raaka-ai-

toinnissa havaittu poikkeama korjataan sovitusti.

neina. EN-standardien turva- ja ammattijalkineille asettamat turvallisuusvaatimukset rajoittavat kuitenkin

Auditointiimme valitaan toimittajat seuraavin kritee-

esimerkiksi kierrätysnahan käyttöä. Kierrätetty nahka

rein:

ei täytä EN-normien vaatimuksia repimislujuuden eikä
vesikeston osalta. Repimislujuus osoittautui testeissä

• Yhteistyön laajuus

niin alhaiseksi, että se voisi aiheuttaa ongelmia tuo-

• Tuotteen ainutkertaisuus

tannossa. Näin ollen emme voi käyttää kierrätysnahkaa

• Mahdolliset hinnoitteluun ja saatavuuteen 		

edes vapaa-ajan jalkineiden valmistuksessa.

liittyvät riskit
Muissa materiaaleissa toimittajamme ovat käyttäneet
AUDITOINTIKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN JA

kierrätyskuituja mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi

AUDITOINTIKOULUTUS

käyttämämme kärkivuorin huopa on ollut 90-prosent-

Ostajiemme käymä auditointikoulutus kattaa perus-

tista PET-kierrätysmuovia. PET-kierrätysmuovia on

asiat arviointien toteuttamiseen ISO 9001:2015 -stan-

myös muissa huovissa. Kuitunahkakapit on valmistettu

dardin tarkoittamassa laajuudessa. Koulutuksessa kä-

kierrätysnahasta.

sitellään esimerkiksi riskipohjaisen toimittajavalvonnan
periaatteita ja toimittajavalvonnan toteuttamisessa

Rohkaisemme toimittajiamme
innovoimaan ja tutkimaan uusia
ratkaisuja kanssamme mm.
kierrätyskuitujen käyttämisessä
vuorien ja huopien valmistuksessa.
Muita kierrätysmateriaalin
käyttökohteita ovat olleet
Strobel-pinkopohjien
materiaali:
PET-kierrätyskuitua

62 %

Muovikappimateriaali:
kierrätysmateriaalia

36 %

käyttökelpoisia menetelmiä.
Olemme päivittäneet auditoinnin tarkistuslistan keväällä 2020. Edellytämme jatkossa mm. sitä, että toimittaja valvoo omia toimittajiaan varmistaakseen näiden sitoutumisen ympäristövastuuseen ja sosiaaliseen
vastuuseen.

Comfort-pohjalliset:
runko-osuudessa

90-95 %

kierrätysmateriaalia, joka on
silputtu auton istuimista ja
patjoista
Lämpöeriste:

90 %

kierrätysmateriaalia
VASTUULLINEN HANKINTA SYNTYY YHTEISTYÖSTÄ TOIMITTAJIEN KANSSA SIEVI | VASTUULLISUUSR APORTTI 2020
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VASTUULLISEN HANKINNAN PAINOPISTEET
JA PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Painopiste

Pitkän aikavälin tavoitteet

Koko arvoketjun ympäristövastuullinen toiminta.

Pidennämme jalkineiden elinkaarta ja kierrätämme jalkineissa käytettyjä
materiaaleja muihin käyttökohteisiin.
Tarjoamme valmistamillemme jalkineille takuun ja korjauspalvelun.
Minimoimme nahkahävikin jalkineiden valmistuksessa.
Lisäämme kierrätettyjen materiaalien käyttöä kenkien valmistuksessa.
Minimoimme ympäristöä kuormittavien kemikaalien käytön valmistamiemme
jalkineiden tuotantoketjussa.

Työelämä- ja ihmisoikeudet toteutuvat

Varmistamme erillisen auditointisuunnitelman mukaisesti, että kumppanimme

toimitusketjussamme.

noudattavat sekä kansainvälisiä että kansallisia ihmis- ja työelämäoikeuksia
koskevia sopimuksia.
Kehitämme auditointia ja auditoinnin tarkistuslistaa (Supplier Compliance
Auditing checklist) kokemuksiemme ja saamamme palautteen perusteella.
Edellytämme, että toimittajat allekirjoittavat Sievin toimittajien
vastuullisuusperiaatteet.

VASTUULLINEN HANKINTA SYNTYY YHTEISTYÖSTÄ TOIMITTAJIEN KANSSA SIEVI | VASTUULLISUUSR APORTTI 2020
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VASTUULLISEN HANKINNAN PAINOPISTEET
JA PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Tavoitteet 2018-2019

Tulokset 2018-2019

Tavoitteet 2020-2021

Varmistamme, että kaikki tavarantoimittajat,

Olemme saaneet kaikilta yli 20 000 eurolla vuodessa

Tarkistamme vuosittain vanhojen tavarantoimittajien

joilta tehtiin vuoden 2017 aikana hankintoja yli

toimittaneilta vanhoilta tavarantoimittajilta Sievin tai

osalta, että kaikki yli 20 000 eurolla toimittaneet ovat

20 000 eurolla, ovat toimittaneet tai toimittavat

vastaavan tavarantoimittajan oman eettisen ohjeistuksen

allekirjoittaneet eettiset periaatteemme.

vuoden 2018 aikana vastuullisuusperiaatteet

allekirjoitettuna.

allekirjoitettuna.
Yhteensä 14 toimittaja-auditointia vuonna 2018.

Tavoite toteutui:
teimme 14 auditointia vuonna 2018.

Yhteensä 13 toimittaja-auditointia vuonna 2019.

13 toimittaja-auditointia vuonna 2019.

Auditointisuunnitelmamme mukaisesti vuoden
2020 aikana tavoitteena oli tehdä 11 auditointia.
Osin auditointikierrokset alkavat uudestaan.
Koronapandemian takia suurin osa vuodelle 2020
suunnitelluista auditoinneista siirtynee vuodelle 2021.

70 % ostoistamme on auditoinnin piirissä vuoden

Vuoden 2018 loppuun mennessä ostoistamme oli

Tavoitteena on auditoida 90 % ostoista vuoden 2020

2018 loppuun mennessä ja 85 % vuoden 2019

auditoinnin piirissä 68 % ja vuoden 2019 loppuun

loppuun mennessä. Osin auditointi-kierrokset alkavat

loppuun mennessä.

mennessä 78 %.

uudestaan. Kahdesta toimittajasta tehdään ulkopuolinen
auditointi.

Olemme lisänneet kierrätysmateriaalien käyttöä useissa

Rohkaisemme toimittajiamme innovoimaan ja tutkimaan

käyttökohteissa.

uusia ratkaisuja kanssamme mm. kierrätyskuitujen
käyttämisessä vuorien ja huopien valmistuksessa.

VASTUULLINEN HANKINTA SYNTYY YHTEISTYÖSTÄ TOIMITTAJIEN KANSSA SIEVI | VASTUULLISUUSR APORTTI 2020
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TUOTANNON
YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS

Sievin ympäristöasioita johdetaan
ISO 14001 -standardin mukaisesti.
Sertifikaatti myönnettiin Sieville
ensimmäisenä jalkinevalmistajana
Euroopassa vuonna 1997 ja se kattaa
yhtiön molemmat tehtaat.
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Yhtiön oman toiminnan hiilidioksidipäästöt
Energia 32,8 %
Kuljetukset 18,1 %

4 099

Jäte 6,3 %

Hiilijalanjäljen jakautuminen, tonnia CO2e
Henkilöstön
matkat 22,7 %

Energia
1 346 t (6,0 %)

Hallinto 20,1 %

Kuljetukset
743 t (3,3 %)

tonnia CO2e

22 452
tonnia CO2e

Jäte
258 t (1,2 %)
Henkilöstön matkat
929 t (4,1 %)
Hallinto, yleiset hankinnat
823 t (3,7 %)

Nahalle laskettu osuus
eläinten kasvatuksesta ja
teurastuksesta
10 496 t (46,7 %)
Nahan valmistus
2 708 t (12,1 %)
Muut raaka-aineet
5 149 t (22,9 %)
Raaka-aineet yhteensä
18 353 t (82,0 %)

Ympäristöjärjestelmän mukaisesti tunnistamme ym-

TAVOITTEENA HIILINEUTRAALI

Sievin Jalkineen hiilijalanjälki vuonna 2019 oli 22 452

päristönäkökohtia jatkuvasti. Olemme tunnistaneet

TOIMINTA VUONNA 2035

tonnia CO2e:a, josta leijonanosa syntyi raaka-ainehan-

tuotantomme merkittävimmiksi ympäristönäkökoh-

Hiilijalanjälki on mittari, joka kertoo yrityksen tai tuot-

kintojen päästöistä (82 %).

diksi nahan hävikin sekä kemikaalien käytön aiheutta-

teen ilmastovaikutuksista tiivistettynä yhteen lukuun.

mat terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskit. Myös

Sievin Jalkine on laskenut yhtiön vuoden 2019 hiilija-

MISTÄ JALKINETUOTANNON

tuotteiden ja materiaalien kuljetukset sekä tilojemme

lanjäljen ja valmistelee suunnitelmaa päästöjen vähen-

PÄÄSTÖT SYNTYVÄT?

lämmitys aiheuttavat ympäristöpäästöjä. Vettä kuluu

tämiseksi. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali oman

Kun mukaan lasketaan raaka-aineiden tuotannosta ja

erityisesti nahan valmistusprosessissa, joten pyrimme

toimintamme osalta vuoteen 2035 mennessä.

hankinnasta aiheutuvat päästöt, Sievin Jalkineen hiili-

yhteistyössä nahkatoimittajiemme kanssa pienentämään valmistamiemme jalkineiden vesijalanjälkeä.

jalanjälki vastaa noin 2 200 suomalaisen keskimääräistä
Hiilijalanjälkilaskentaan otettiin mukaan Sievin Jalkineen

vuosittaista hiilijalanjälkeä. Verrattuna muihin jalkine-

tuotteiden arvoketju raaka-aineiden tuotannosta siihen

valmistajiin päästömme näyttävät asettuvan keskitasoa

Nahkatoimittajistamme osa kuuluu kansainväliseen

asti, kun valmiit tuotteet on toimitettu asiakkaille. Kos-

jonkin verran korkeammalle. Tämä johtuu ennen kaik-

Leather Working Group -nahkatyöryhmään, jonka

ka jo rajausta tehtäessä oli selvää, että merkittävin osa

kea siitä, että Sievin Jalkineen laskennassa on huomioi-

tavoitteena on luoda ja ylläpitää nahkatehtaiden ym-

päästöistä syntyy tuotteiden raaka-ainehankinnoista,

tu myös eläinten kasvatuksen osuus nahan tuotannon

päristöasioihin liittyvää arviointikäytäntöä ja edistää

otettiin nämä mukaan laskentaan yhtenä kokonaisuu-

päästöistä.

ympäristön kannalta kestäviä menetelmiä. Ohjaamme

tena, vaikkei varsinaiseen tuotejalanjälkien laskentaan

mahdollisuuksien mukaan ostoja LWG-ryhmään kuulu-

vielä edetty.

Jatkamme yhteistyötä toimittajiemme kanssa mm. kier-

ville yrityksille ja kannustamme muita nahkatoimittajia

rätysmateriaalien käytön lisäämiseksi ja vesijalanjäljen

liittymään mukaan työryhmään.

pienentämiseksi. Jatkossa työskentelemme erityisesti
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nahan ja PU-toimittajiemme kanssa näiden materiaali-

Raaka-aineet

en ilmastovaikutusten pienentämiseksi.

Suurin osa Sievin Jalkineen hiilijalanjäljestä muodostuu
muualla kuin yhtiön omassa toiminnassa: raaka-ainei-

Laadimme hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koske-

den ja materiaalien osuus hiilidioksidipäästöistä on noin

van suunnitelman vuoden 2022 loppuun mennessä.

82 %. Suurin selittävä tekijä tälle on jalkineidemme tär-

Tavoitteenamme on pitkäjänteinen tiekartta oman toiminnan päästöjen minimoinniksi ja lopulta nollaamiseksi
vuoteen 2035 mennessä.
Sähkö, lämpö ja vesi
Sievin Jalkineen sähköntoimittajan toimittaman energian päästöt ovat yli puolitoistakertaiset verrattuna
suomalaisen sähkön keskiarvoon. Käytämme lämmitykseen öljyn lisäksi ilmalämpöpumppuja ja hyödynnämme
myös kompressoreiden hukkalämmön. Jäähdytyksessä
hyödynnämme energiatehokasta ja toimitusvarmaa

Vuoden 2020 aikana jatkamme
selvitystyötä merkittävimpien
päästölähteiden osalta ja
selvitämme mahdollisuutta laskea
joidenkin tuotteidemme
hiilijalanjäljet.
Vuosina 2020–21 otamme tarkasteluun
energian päästöt ja laadimme toimenpidesuunnitelman niiden pienentämiseksi.

kein raaka-aine nahka, mikä on ylivoimainen pintamateriaali turvallisessa ammatti- ja turvajalkineissa. Nahan
päästöjen osuus hiilijalanjäljestämme on huomattava,
sillä olemme huomioineet laskennassa myös nahan tuotannolle kohdistuvan eläinten kasvatuksen ja teurastuksen osuuden.
Turvajalkinestandardin

vaatimusten

täyttämiseksi

paras pohjamateriaali on tällä hetkellä polyuretaani. Kiloissa mitattuna merkittävin raaka-aineemme on
polyuretaani (yli 40 %), mutta kasvihuonekaasupääs-

pohjavettä – ilmastoystävällinen tekniikka, joka on kau-

töistä sen osuus on alle 10 %. Myös monet tekstiilikui-

pungeissa vasta yleistymässä kaukokylmän nimellä.

dut, joita kengän eri osissa käytetään, nousevat esiin
päästöjen kokonaiskuvassa. Kenkäparit myydään aalto-

Kuljetukset

pahvipakkauksissa, jotka on laskettu mukaan materiaa-

Olemme globaali toimija: vaikka tuotantomme on Suo-

Jätehuoltomme perustuu jätehierarkiaan: vältämme

messa, hankimme merkittävän osan raaka-aineista,

jätteiden ja raaka-ainehävikin syntyä, ohjaamme mate-

komponenteista ja materiaaleista kansainvälisiltä toi-

riaaleja ja tuotannon sivuvirtoja uudelleenkäyttöön ja

Olemme käyttäneet nahan päästökertoimen määrit-

mittajilta. Päämarkkina-alueemme on Eurooppa. Sekä

kierrätykseen mahdollisuuksien mukaan sekä huoleh-

telyyn sekä tutkimuslähteitä että Sievin materiaalitoi-

raaka-aineet että valmiit tuotteet matkustavat välillä

dimme siitä, että kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön

mittajien auditoinneista saatuja tietoja. Seuraamme tii-

pitkiäkin matkoja, joten päästöjä syntyy väistämättä.

sopimattomat erät hävitetään turvallisesti.

viisti kansainvälistä tutkimusta aiheesta ja päivitämme

lipäästöihin.

laskentamallia sekä tutkimusten että uusien auditointiJätteet

Hallinto

en perusteella. Sen vuoksi on mahdollista, että nahan

Sievin ja Oulaisten tehtailla syntyvistä jätteistä suurim-

Hallinnon päästöt koostuvat erilaisista palvelu- ja ma-

osuus tuotteidemme hiilijalanjäljestä muuttuu tulevien

mat hiilidioksidipäästöt aiheutuvat sekajätteistä, joista

teriaalihankinnoista sekä henkilöstön liikkumisesta.

vuosien laskelmissa paljonkin laskennan tarkentuessa

otetaan energia hyötykäyttöön polttamalla. Seuraam-

ja toimittajatietojen laadun parantuessa.

me lisäksi pahvin, metallin ja ongelmajätteiden määrää

Henkilöstön matkat

ja pyrimme minimoimaan hävikin sekä prosessimateri-

Henkilöstön matkat sisältävät matkat kodin ja työpai-

aalien hukan.

kan välillä sekä liikematkustuksen.
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Hiilijalanjäljen jakautuminen ilman eläinten
kasvatusta ja teurastusta, tonnia CO2e

Nahka ja ilmasto
Sievin Jalkineen tärkeimmät nahkatoimittajamaat ovat Saksa ja Italia. Vuonna 2019 yli 99 % nahasta
hankittiin näistä kahdesta maasta.
Tunnemme toimittajamme hyvin, ja
useimpien kanssa olemme tehneet
yhteistyötä jo vuosia. Kaikki merkittävimmät toimittajamme ovat allekirjoittaneet vastuullisen hankinnan
periaatteemme, ja auditoimme toimittajat säännöllisesti.
Nahan ilmastopäästöistä merkittävin osa, jopa 90 %, aiheutuu
eläinten kasvatuksesta ja teurastuksesta. Nahan tuotantoon liittyy
useita muitakin yritysvastuun kannalta kriittisiä näkökohtia, kuten
eläinten kasvuolosuhteet, tuotantoketjun päästöt sekä työturvallisuus
ja muut työelämäoikeuksiin liittyvät
kysymykset. Sievin Jalkineen käyttämä nahka on lihantuotannon sivutuote. Tuotteissa käyttämäämme
nautaeläinten nahkaa ei siis kasvateta nahan vaan lihan vuoksi. Nahan
käyttö on tästä syystä perusteltua
myös ympäristön kannalta, jos vaihtoehtona olisi lihatuotannosta syntyvän jätteen hävittäminen sitä hyö-

dyntämättä. Läpinäkyvyyden vuoksi
olemme sisällyttäneet laskentaamme nahan arvoa vastaavan osuuden
eläinten kasvatuksen päästöistä,
vaikka tämä kaksinkertaistaakin raaka-ainehankintojemme hiilijalanjäljen. Sen tiedon valossa, mikä meillä
on omasta toimitusketjustamme,
tämä on läpinäkyvä tapa toimia.
Sievin Jalkineelle tuotteiden laatu
ja käyttäjien turvallisuus asettavat
reunaehdot
materiaalivalinnoille.
Valmistamamme jalkineet ovat ennen kaikkea suojaimia ja ne hankitaan vain tarpeeseen. Tutkimme
jatkuvasti uusia materiaaleja ja vaihtoehtoja nahalle, mutta emme halua
tinkiä tuotteiden ajallisesta kestävyydestä: mitä pidempi käyttöikä,
sitä harvemmin jalkineet pitää uusia.
Ilmastovaikutusten suhteuttaminen
tuotteen koko käyttöikään takaa
parhaan tuloksen paitsi käyttäjille
myös ympäristölle.
Oheisessa kaaviossa on vertailun
vuoksi esitetty Sievin Jalkine Oy:n
hiilijalanjälki ilman eläinten kasvatusta ja teurastusta.
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11 956
tonnia CO2e

Energia
1 346 t (11,3 %)

Muut raaka-aineet
5 149 t (43,1 %)

Kuljetukset
743 t (6,2 %)

Nahan valmistus
2 708 t (22,6 %)

Jäte
258 t (2,2 %)

Raaka-aineet yhteensä
7 857 t (66 %)

Henkilöstön matkat
929 t (7,8 %)
Hallinto, yleiset hankinnat
823 t (6,9 %)

MATERIAALIEN TURVALLISUUS
VARMISTETAAN TESTEILLÄ
Taataksemme ympäristövastuun toteutumisen koko
tuotantoketjussamme varmistamme, että myös käyttämämme raaka-aineet täyttävät laatua ja turvallisuutta
koskevat vaatimukset. Jokaisesta sellaisesta uudesta
raaka-aineesta, jolle EN-normi asettaa vaatimukset,
täytyy olla vastaava EN-raportti tuotesertifiointeja
varten. Lisäksi testaamme materiaaleja kiellettyjen tai
allergisoivien kemikaalien osalta ollaksemme varmoja,
että materiaalit ovat turvallisia.
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Olemme vaihtaneet kaikki pigmentit mustaa pigmenttiä lukuunottamatta ftalaatittomiin vaihtoehtoihin.

YMPÄRISTÖVASTUULLISEN TUOTANNON PAINOPISTEET
JA PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Vuonna 2019 teetimme saksalaisella testaus- ja tutkimuslaitoksella PFI:llä (Prüf- und Forschungs
institut
Pirmasens) yhteensä 19 testiä uusien nahkatyyppien
mahdollisesti sisältämän kromi VI:n varalta. Testaamme
turva- ja ammattijalkineiden valmistukseen käytetyt
nahat myös kromi VI:n osalta aina, kun nahalle tehdään
EN-normin mukainen tutkimus. Testaamme oma-aloitteisesti myös kaikki vapaa-ajan jalkineiden valmistuksessa käytetyt nahat. Nahoista ei kromi VI:tä löytynyt.
Käyttämistämme vuori- ja päällysmateriaaleista ei löytynyt kiellettyjä tai allergisoivia aineita. Vuorimateri-

Painopiste

Pitkän aikavälin tavoitteet

Pyrimme mahdollisimman vesiniukkaan

Minimoimme Sievi-jalkineiden vesijalanjäljen yhteistyössä

jalkinetuotantoon.

toimittajiemme kanssa.

Ylläpidämme korkeatasoista

Minimoimme ympäristöä kuormittavien kemikaalien käytön

kemikaaliturvallisuutta.

valmistamiemme jalkineiden tuotantoketjuissa.

Olemme ilmastoystävällinen jalkineiden

Pienennämme kuljetusten kasvihuonekaasupäästöjä.

valmistaja.

aaleista testattiin seuraavat aineet PFI:n testausehdotuksen mukaisesti:
•

kloorifenolit

•

dimetyylifumaraatti

•

dispersiovärit

•

formaldehydit

•

nonyylifenolietoksylaatit

•

kielletyt aromaattiset amiinit

Päällismateriaalien printeistä testautimme soveltuvin
osin seuraavat aineet:
•

lyhytketjuiset klooratut parafiinit

•

PAH-yhdisteet

•

lyijy- ja kadmiumjäämät

•

allergisoivat dispersiovärit

•

kielletyt aromaattiset amiinit

TUOTANNON YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS SIEVI | VASTUULLISUUSR APORTTI 2020
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YMPÄRISTÖVASTUULLISEN TUOTANNON PAINOPISTEET
JA PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Tavoitteet 2018-2019

Tulokset 2018-2019

Tavoitteet 2020-2021

Selvitämme Sievi-jalkineiden keskimääräisen

Kartoituksemme perusteella nahkavalmistajiemme

Selvitämme vedenkäyttöä tarkemmin toimittajittain ja

vesijalanjäljen yhteistyössä nahka- ja materiaali

veden käyttö vaihtelee välillä 60-98 litraa/m nahkaa.

nahkatyypeittäin.

Pyrimme vähentämään hankkimiemme materiaalien ja

Kartoitamme kuljetuksista aiheutuvat

Asetamme tavoitteet kuljetuspäästöjen vähentämiseksi,

valmistamiemme tuotteiden kuljetuksista aiheutuvia

hiilidioksidipäästöt osana yhtiön hiilijalanjälkilaskentaa.

kun laadimme toimenpidesuunnitelman Sievin Jalkineen

2

toimittajien kanssa ja kartoitamme mahdollisuuksia
vesijalanjäljen pienentämiseksi.

hiilidioksidipäästöjä.

hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Kartoitamme vuoden 2018 aikana käyttämiemme
kuljetusyhtiöiden mahdollisuudet tarjota meille
vähähiilisiä palveluja.
Selvitämme mahdollisuuksia laskea

Olemme kartoittaneet hiilijalanjälkilaskennan palveluja

Laskemme Sievin Jalkine Oy:n hiilijalanjäljen ja jatkamme

tuotteidemme hiilijalanjälki.

ja tehneet päätöksen laskennan toteuttamisesta.

selvitystyötä merkittävimpien päästölähteiden
osalta. Selvitämme mahdollisuutta laskea
joidenkin tuotteidemme hiilijalanjäljet. Laadimme
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevan
suunnitelman vuoden 2022 loppuun mennessä.

Varmistamme tuotteidemme kemikaaliturvallisuuden.

Tuotteistamme ei löytynyt kiellettyjä tai allergisoivia

Testautamme kuvastonahkojen raskasmetalli

kemikaaleja.

pitoisuudet. Tutkimme vaihtoehtoisia parkituksia
kenkäkauppanahkojen osalta.
Jatkamme mustien ftalaattivapaiden pigmenttien
testaamista tavoitteenamme vaihtaa musta pigmentti
vuoden 2020 aikana.
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VASTUULLISUUS NÄKYY
TURVALLISENA TYÖPAIKKANA
KOKO HENKILÖSTÖLLE

Oikeudenmukaisella johtamisella ja
hyvällä tiedonkululla vaikutamme
työntekijöiden hyvinvointiin ja koko
työyhteisön ilmapiiriin.

Teemme jatkuvaa työtä
yhdenmukaisuuden ja tasa-arvon
toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi
Sievi-konsernissa.
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HENKILÖSTÖJOHTAMISEN PERIAATTEET
Sievillä kohdellaan työntekijöitä tasapuolisesti. Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain mukaisesti. Työsuojelun toiminta-

HENKILÖSTÖVASTUUN PAINOPISTEET JA
PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

ohjelma päivitetään vuosittain, ja samassa yhteydessä
arvioimme yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman
päivitystarpeet. Päivitystä tukevat määräajoin tehtävän henkilöstökyselyn tulokset. Henkilöstöllä on käytössään lakisääteiset työterveyspalvelut.
Uskomme, että työntekijöiden työhyvinvointia turvataan parhaiten tarjoamalla jokaiselle mahdollisimman
sopiva työ, asettamalla työlle selkeät tavoitteet sekä
määrittelemällä vastuualueet ja valtuudet selvästi.
Työtehtävien riskien arviointi tehdään osastokoh-

Painopiste

Pitkän aikavälin tavoitteet

Ylläpidämme korkeatasoista työturval-

Sievin Jalkine on turvallinen työpaikka.

lisuutta.
Ylläpidämme ja edistämme

Ihmiset voivat hyvin.

työntekijöidemme työhyvinvointia.

Henkilöstön motivaatio säilyy ja vahvistuu.

Sievin Jalkineella on riittävästi osaavia

Ylläpidämme nykyisen henkilöstön ammattitaitoa ja

työntekijöitä.

koulutamme tarvittaessa lisää työntekijöitä.
Sievin Jalkine on houkutteleva työnantaja.

taisesti sisäisten työsuojelutarkastusten yhteydessä
vuoden välein. Lisäksi riskit arvioidaan aina, kun työmenetelmä muuttuu merkittävästi tai kun uusia, erilaisia
työtehtäviä syntyy.
Tavoitteet 2018-2019

Tulokset 2018-2019

Tavoitteet 2020-2021

veys- ja turvallisuusriskit:

Työtapaturmaindeksissä pyrimme alle

2018: 40,5

Työtapaturmaindeksissä pyrimme alle

teollisuuden keskiarvon

2019: 21,8

teollisuuden keskiarvon

• Altistuminen liuotinaineille ja isosyanaatille

(v. 2018 keskiarvo oli 31,0).

Olemme tunnistaneet tuotannossamme seuraavat ter-

• Melu
• Tapaturmat

Alle 10 %:n lähtövaihtuvuus.

(v. 2018 keskiarvo oli 31,0).
2018: 14,0 %

Alle 10 %:n lähtövaihtuvuus.

2019: 8,8 %

• Rasitusvammat
Tuotannon työntekijöiden

2018: 6,22 %

Alitamme sairauspoissaoloissa

korvatut poissaolot.*

2019: 7,37 %

teollisuuden työntekijöiden
keskiarvon 5,4 % (EK:n tilasto 2016).

* Viimeisin käytettävissä oleva tieto teollisuuden keskiarvosta on vuodelta 2016. Sen vuoksi ilmoitamme tässä
raportissa tuotannon työntekijöidemme kaikkien korvattujen poissaolojen osuudet, jota seuraamme säännöllisesti. Nämä osuudet sisältävät korvattujen sairauspoissaolojen lisäksi mm. korvatut lapsen sairaudesta
johtuvat tilapäiset hoitovapaat, jotka eivät ole mukana EK:n tilastoimissa sairauspoissaoloissa.
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Tavoitteenamme on olla turvallinen työpaikka, ja tapa-

•

turmista johtuvat poissaolopäivät ovatkin vähentyneet
viime vuosina seuraavasti:
2016

90 pv

2017

215 pv

2018

70 pv

2019

75 pv

•

Remontoitu taukotiloja ja panostettu tilojen siiste-

•

löä. Kappalemääräisesti tapaturmia oli vuonna 2018 siis
paljon, mutta ne olivat pääosin lieviä. Vuonna 2019 tapaturmataajuus palautui normaalille tasolle.

Parannettu sisäistä tiedonkulkua esimerkiksi kiire-

henkilöstökyselyn
Vuoden

2017

kolmen

kyselyn

2020

toteutetun

vuo-

vastauspro-

kyselyn

Järjestetty yhteistä vapaa-ajan toimintaa, mm.
polkujuoksua, melontaa, sukellusta sekä teatterija konserttikäyntejä.

Toukokuussa 2020 toteutetun kyselyn alustavien tulosten perusteella muun muassa esimiestyön ja työnopastuksen taso on koettu aiempaa paremmaksi. Myös
työyhteisön toiminta arvioitiin aiempaa onnistuneem-

sentti oli Sievin tehtaalla 52 %, Oulaisissa 61 %.
Toukokuussa

Otettu käyttöön aloitejärjestelmä.

eristä.

jon uusia työntekijöitä, kaikkiaan yhteensä 165 henki-

välein.

•

•

muun muassa se, että vuosina 2017-2018 saimme pal-

den

kimustamme.

yteen.

Tapaturmaindeksin nousuun vuonna 2018 oli syynä

Toteutamme

Palkattu toinen työntutkija vahvistamaan työntut-

vastaus-

prosentti nousi Sievin tehtaalla merkittävästi ja oli
62,7 %. Oulaisissakin nousua oli jonkin verran ja vas-

maksi. Tulosten perusteella työyhteisössä tullaan hyvin
toimeen sekä työkavereiden että esimiesten ja muun
johdon kanssa.
Henkilöstön arvio yrityksen tehokkuudesta, taloudellisuudesta ja kilpailukyvystä on hieman heikentynyt

tausprosentti 65,3 %

edellisestä kyselystä. Toisaalta vaikutusmahdollisuudet

Vuoden 2017 henkilöstökyselyn tulosten perusteella

ten perusteella kasvaneet. Myös hyvinvointi ja työssä

olemme toteuttaneet muun muassa seuraavia toimenpiteitä:
•

Laadittu esimiehen käsikirja - tavoitteena yhte-

ja halu kehittää omaa työpaikkaa ovat kyselyn tulosjaksamisen huomioiminen työpisteiden suunnittelussa
ja työjärjestelyissä on parantunut. Luotettavuus työnantajana on edelleen kohtuullisen hyvällä tasolla, vaikka
pieni notkahdus tulokseen tulikin.

näistää käytäntöjä eri osastoilla sekä lisätä työhyvinvointia ja edistää tasapuolista kohtelua.
•

Kilpailemme
parhaista tekijöistä

Laadittu uusien työntekijöiden perehdytys- ja

Sitoutunut ja osaava henkilöstö on yksi Sievin Jalkineen keskeisimmistä menestystekijöistä. Ammattitaitoisen työvoiman, etenkin
ammattitaitoisten ompelijoiden, rekrytointi on kuitenkin haasteellista. Vuonna 2018
olimme mukana Sievin kunnan järjestämässä
Töihin Sieviin -rekrytointikampanjassa, jossa
haettiin työntekijöitä Sievin alueella sijaitseviin teollisuusyrityksiin. Vaikka kampanja
oli kohdennettu erityisesti Pohjois-Savoon,
saimme kampanjan myötä valtakunnallista
näkyvyyttä ja paljon hakemuksia avoinna
oleviin tehtäviin muualta Suomesta.

turvallisuusopas.
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LIITE: SIEVIN JALKINEEN AVAINLUVUT

		

2019

2018

2017

Taloudellinen vastuu

		

2019

2018

2017

Toiminnasta syntyneet jätteet, tonnia

Liikevaihto, 1 000 euroa

83 436

79 112

78 347

Pahvi

73,4

74,0

72,0

Omavaraisuusaste, %

83,2

81,4

79,3

Polttoon menevät jätteet

387,2

389,3

379,8

Maksetut palkat ja palkkiot,
1 000 euroa

13 012

12 544

12 261

Ongelmajätteet

6,4*

3,6

3,4

Eläke- ja muut henkilösivukulut,
1 000 euroa

2,66

3,44

3,64

2 606

2 654

2 709

Tuloverot, 1 000 euroa

4 103

4 071

4 012

Sievin Jalkine Oy henkilöstömäärä (31.12.)

450

443

444

Arvio työyhteisön toiminnan
onnistumisesta (asteikko 4-10)

**

**

8,11

Tapaturmat, joista seurannut
yli 10 päivän
poissaolo, kpl

2

3

2

Tuotannon työntekijöiden
korvatut poissaolot

7,37 %

6,22 %

5,76 %

Vastuullinen hankinta
Auditoitujen toimittajien
osuus, % ostoista

78 %

68 %

46,5 %

Sievin Jalkine Oy:n eettisten
ohjeiden todetut rikkomukset

0

0

0

Nahan säästö-%, tavoite yli 3 %

Vastuu henkilöstöstä

Ympäristövastuullinen tuotanto
Sähköenergian kulutus
per valmistettu kenkäpari,
kWh/pr

4,49

4,53

4,35

Kevyen polttoöljyn kulutus,
litraa

91 672

72 360

68 739

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
VOC) määrä, kg

5 334

4 269

7 505

Vedenkulutus, m3

48 798

42 929

37 804
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* Luvussa mukana Oulaisten PU-saapaskoneen vaihdosta
aiheutuneet ongelmajätteet, yht. 1,8 tonnia.
** Luku puuttuu, koska kysely tehdään kolmen vuoden välein.

Raportin sisällön on koonnut Sievin Jalkine Oy:n kanssa yhteistyössä Sari Kuvaja, Third Rock Finland Oy sekä
hiilijalanjälkilaskennan osalta Outi Ugas, Positive Impact Finland Oy.
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