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TIETOA SIEVISTÄ
• Perustettu vuonna 1951
• Valmistaa yli miljoona kenkäparia/vuosi
• Tuotantokapasiteetti yli 5 500 paria/päivä
• Valikoimassa yli 200 tuotetta
• Työllistää n. 500 henkilöä
• Konserniliikevaihto noin 175 milj. euroa
• Viennin osuus noin 50 %
• Yli 150 000 parin täysin automatisoitu varasto takaa nopeat ja täsmälliset 
toimitukset
• Tuotantolaitokset Sievissä ja Oulaisissa

SERTIFIKAATIT
ISO 9001 -laatujärjestelmä: tuotteet valmistetaan aina yhdenmukaisen 
tuotantomenetelmän mukaisesti tasalaatuisista ja korkeatasoisista 
materiaaleista. Laatu on tarkistettavissa tuotannon jokaisessa vaiheessa. 
Sievi on ensimmäinen kenkätehdas Euroopassa, joka on saanut kyseisen 
sertifioinnin.

ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä: Sievi on ottanut ensimmäisenä 
eurooppalaisena kenkätehtaana käyttöön ISO 14001 -sertifioidun 
ympäristöjärjestelmän. Se varmistaa, että tuotannosta ja 
materiaalihankinnoista syntyvät ympäristövaikutukset on minimoitu.

ISO 45001 -sertifiointi: yrityksen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä 
täyttää ISO 45001 -standardin vaatimukset.



• Sievin tehtaat ovat Sievissä ja Oulaisissa.

• Ne sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla, noin 500 km 
Helsingistä.

• Helpoin tapa päästä Helsingistä Sieviin tai Oulaisiin 
on junalla, lähimmät asemat ovat Ylivieska ja 
Oulainen.

• Autolla matka kestää noin 6 tuntia.

TEHTAIDEN SIJAINTI –
REITTIOHJEET



KUVIA TEHTAAN SISÄLTÄ



TUTUSTU KENGÄN
VALMISTUS-
PROSESSIIN

https://www.youtube.com/watch?v=CX7DxQNx2Vo


• Sievin ja Oulaisten tahtaalla on suuri tarve jalkineiden tuotantotyöntekijöille ja ompelijoille.

• Annamme kaikille työntekijöille työtehtävään tarvittavan koulutuksen. Aiempaa kokemusta 
tehdastyöstä ei tarvita, mutta tärkeimpiä valintakriteereitä ovat hyvä fyysinen kunto ja 
innokkuus. (Urakkatyö: työstä maksetaan työtehon mukaan = mitä enemmän tuotat, sitä 
enemmän saat palkkaa)

• Suomen kielen taito ei ole välttämätöntä, tärkeämpää on halukkuus oppia jalkineiden 
valmistuksen eri vaiheet. Tehtaallamme työskentelee monia kansallisuuksia edustavia 
henkilöitä, jotka voivat toimia paikallisoppaanasi ja neuvoa sinua aluksi omalla kielelläsi. 
Tällä hetkellä tuotannossa työskentelee ihmisiä 15 eri maasta

• Etsimme erityisesti ihmisiä, jotka haluavat kehittyä jalkineiden valmistuksen mestareiksi.

• Tarjoamme kokoaikaista ja pysyvää työtä – Uuden työntekijän koeaika on 6 kuukautta

TEAM SIEVI
Hgop

TEAM SIEVI
Jawad

KOKOAIKAISTA JA PYSYVÄÄ TYÖTÄ 
JALKINEIDEN VALMISTUKSESSA



Sievin kunta tarjoaa asunnot. Esimerkiksi rivitalo 500 metrin päässä 
tehtaalta (2 huonetta ja keittiö) 456,10 €/kk, kuntakeskuksessa (2 
huonetta ja keittiö) 423,36 €/kk.
• Vesi 15,00 €/kk
• Lämmitys sisältyy vuokraan
• Keskimääräinen sähkölasku kahden makuuhuoneen asunnossa on 

50–70 euroa kuukaudessa

Lähimmät asunnot ovat 500 metrin päässä tehdasalueelta Sievin 
kuntakeskus on 16 kilometrin päässä. Linja-autokuljetus Sievin 
kuntakeskuksesta, kuukausilipun hinta 50 EUR.

Asunnot voi vuokrata kalustettuina (katso kuvia seuraavalla sivulla)

Lisätietoja asunnoista ja kalusteista:
+358 44 4883 460 (kunnan neuvonta) englanniksi
Taina Pakkala puh.: +358 44 4883 204 suomeksi
taina.pakkala@sievi.fi

Linkkejä
• https://www.sievi.fi/ 
• https://www.sievi.fi/sievinvuokrakodit

ASUMINEN SIEVISSÄ



CLICK TO EDIT MASTER TITLE STYLEKENKÄKANGAS

Keskusta

Asuminen Sievissä,
Asuntojen sijainnit
500 m tehdasalueelta



Kenkäkangas A 8 Kenkäkangas F 50 Kenkäkangas F 55



CLICK TO EDIT MASTER TITLE STYLEKALLENTIE

Keskusta

Asuminen Sievissä,
asuntojen sijainnit
Keskusta
16 km tehtaalta



Kallentie 4 A 8



CLICK TO EDIT MASTER TITLE STYLE
JUSSINTIE & 
JUSSILANTIE

Keskusta

Asuminen Sievissä,
asuntojen sijainnit
Keskusta
16 km tehtaalta



Jussilantie 1 Jussintie 35 Jussintie 39



• Oulaisten Amiraali Oy vastaa asuntojen vuokraamisesta Oulaisten 
kaupungissa. Yhtiö omistaa yhdeksän rivitaloaluetta, kuusi kerrostaloaluetta ja 
opiskelija-asuntolan. Seuraavassa esimerkkejä asunnoista:

• 2,0 km tehtaalta kaupungin keskustassa lähellä harrastusmahdollisuuksia, 
kuten uutta uimahallia (31,5 m2 / yksi huone ja keittiö) 355,00 €/kuukausi, 
sisältää lämmityksen, veden, sähkön ja kalusteet. Tai kaksi huonetta ja keittiö 
410,00 €/kk  
https://www.oulaistenamiraali.fi/index.php/2018/09/21/hakakatu-28yksio/

• 3,0 km tehtaalta kaupungin keskustassa (58 m2, kaksi huonetta ja keittiö) 
517,98 €/kk, sisältää lämmityksen. Vesi ja sähkö maksetaan erikseen. • 
https://www.oulaistenamiraali.fi/index.php/2018/08/29/kaarikatu-172-h-k-s/

• Nämä asunnot voidaan vuokrata myös kalustettuina (keittiön pöytä, sänky, 
kirjoituspöytä, lamput). Lisämaksu keskimäärin 80,00 €/kk Voit kysyä myös 
asuntoja, joissa on liinavaatteet ja astiat.

• Oulaisissa on useita eri asumisvaihtoehtoja, katso lisätietoja Oulaisten 
asuntosivustosta https://www.oulaistenamiraali.fi/index.php

• Kaikki vuokra-asunnot ovat hyvin lähellä kaupungin keskustaa ja palveluita, 
kuten ruokakauppaa, pankkeja, sairaalaa. Myös harrastusmahdollisuudet, 
kuten uimahalli, kuntosali ja jäähalli, ovat hyvin lähellä.

• Lisätietoja asunnoista ja kalusteista (englanniksi tai suomeksi):
Puhelin: +358 10 257 1701 (suomi)
isannointi.pohjanmaa@op.fi (suomi, englanti tai venäjä)

Linkkejä:
• Oulaisten kaupunki https://www.oulainen.fi/

ASUMINEN OULAISISSA

https://www.oulaistenamiraali.fi/index.php/2018/09/21/hakakatu-28yksio/
https://www.oulaistenamiraali.fi/index.php/2018/08/29/kaarikatu-172-h-k-s/
https://www.oulaistenamiraali.fi/index.php


Asuminen Oulaisissa,
Asuntojen sijainnit



CLICK TO EDIT MASTER TITLE STYLE
HAKAKATU 28

Asuminen Oulaisissa,
asuntojen sijainnit
Noin 2,0 km tehtaalta

HUSSANTAIVAL 15



Hakakatu 28 Hussantaival 15



CLICK TO EDIT MASTER TITLE STYLE
KAARIKATU 17

Asuminen Oulaisissa,
asuntojen sijainnit
Noin 3,0 km tehtaalta

TOHOLANKATU 1



Kaarikatu 17 Toholankatu 1



Esimerkki kalustetusta asunnosta Oulaisissa



TYÖSKENTELY –
RUOKA

Sievi:
Tehtaalla on lounasravintoja ja kahvila ja asemakylällä on 
ruokakauppa tehtaan vieressä. Lounasannoksen hinta 
lounasravintolassa on keskimäärin 5,00– 7,00 euroa (juomat 
mukaan lukien).

Ruokailutilassa on myös jääkaappi ja mikroaaltouuni omia eväitä 
varten. Eväät voi syödä myös pukuhuoneessa.

Tehtaalla on myös ns. ”reppukanttiini”, jossa voi syödä omia eväitä. 
Reppukanttiinissa on jääkaappeja, mikroaaltouuneja ja 
vesipisteitä.

Oulainen:
Tehtaalla on ruokailutila. Ruokailutilassa on jääkaappi ja 
mikroaaltouuni omia eväitä varten. Eväät voi syödä myös 
pukuhuoneessa.

TEAM SIEVI
Kevin



KIITOS AJASTANNE! TERVETULOA MUKAAN 
TIIMIIMME!
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