Kasvua ja kilpailuetua
kestävällä liiketoiminnalla,
tuotteilla ja palveluilla
Lahden kaupungin kestävän kasvun
yrityspalveluseteli 2021

Ethican esittely
Kiertotalouden ja kestävän liiketoiminnan johtava asiantuntija Suomessa
Ethica Oy on 2013 perustettu kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan ja kiertotalouden asiantuntija ja
edelläkävijä. Ethican asiantuntijat ovat kehittäneet lukuisten yritysten liiketoimintastrategioita, tuotteita ja
palveluja vastaamaan uusiin asiakastarpeisiin ja muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimuksiin. Ethican
asiantuntijoiden erityisosaamisalueisiin kuuluu mm. ekosuunnittelu, kiertotalouden mukaisten uusien
liiketoimintamallien, -tuotteiden ja -palvelujen kehittäminen, sekä yritysten kestävän kehityksen ohjelmat.
Ethican projektit kestävän kehityksen, vastuullisuuden ja kiertotalouden parissa
Ethican palvelut kattavat kestävän kehityksen haasteisiin vastaavan strategiatyön, tarvittavien
kehitystoimien suunnittelun, sekä tuen tarvittavien muutosten implementointiin. Työmme tavoitteena on
löytää asiakkaillemme uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kasvattaa yritysten kilpailukykyä ja vahvistaa
yritysten brändiä. Olemme mm. luoneet yhdessä Design Forum Finlandin kanssa Eco Design Sprint –
ohjelman ekologisten ja kiertotalouden mukaisten tuote- ja palvelukonseptien kehittämiseen. Erilaisia
räätälöityjä kehitysprojekteja olemme tehneet jo kymmenien yritysten kanssa, ja kasvattaneet samalla
yritysten omaa osaamista kestävän liiketoiminnan, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Lyhytkestoisia
kestävän liiketoiminnan ja kiertotalouden sparrauksia, työpajoja ja koulutuksia olemme järjestäneet
yrityksille lukuisten kumppanien, kuten Business Tampereen, Kouvola Innovationin, Business Oulun, LAB
ammattikorkeakoulun ja Tekonologia Teollisuus Ry:n kanssa.
Kansainvälisesti palkittu kiertotalouden osaaja
Ethica palkittiin kansainvälisessä The Circulars 2016 –kilpailussa tekstiilialan kiertotalouden toimintamallien
ja ekosysteemin rakentamisesta, ja kutsuttiin Maailman Talousfoorumin (World Economic Forum)
kiertotalousryhmän 2016 jäseneksi. Ethican kansainväliset asiakkaat ja yhteistyöverkostot tuovat Ethicalle
erittäin hyvän näkymän kestävän kehityksen edelläkävijäratkaisuihin myös kansainvälisillä markkinoilla.
Lisätietoja meistä ja osaamisestamme saat www.ethica.fi
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Lahden kaupungin kestävän kasvun yrityspalveluseteli 2021
Ethica Oy:n palvelukuvaukset
1. Tunnista oman yritystoimintasi
vaikutukset!
Haluatko varmistaa, että olet osa ratkaisua.
etkä ongelmaa? Tiedätkö yrityksesi
merkittävimmät materiaalivirrat sekä
ympäristö –ja sosiaaliset vaikutukset? Mitkä
ovat riskit ja missä piilevät parhaat
mahdollisuudet?
Työpajatyöskentelyn kautta tunnistamme
merkittävimmät vaikutukset koko
toimitusketjun varrelta. Kokonaisvaltaisen
näkemyksen muodostamisen lisäksi saat
kehitysstepit jatkoon.
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2. Vastuullisuudesta aitoa kilpailuetua

3. Ekosuunnittelun ABC

Vastuullisia haluavat olla kaikki, mutta miten
sen avulla voi parantaa yrityksen tulosta ja
saada tukevampaa jalansijaa
tulevaisuudessa? Mitä asiakkaat odottavat,
entä sijoittajat?

Oikealla suunnittelulla voidaan
vaikuttaa 80% tuotteen ympäristöjalanjälkeen. Mitä tarkoittaa
ekosuunnittelu teidän
yrityksessänne ja mitä periaatteita
tulisi jatkossa ottaa huomioon?

Tässä kahden päivän sparrauksessa
keskitymme tunnistamaan mitkä ratkaisut ja
toimintamallit voivat jatkossa tuoda teille
kilpailuetua ja miten niistä kannattaa hioa
timantteja asiakkaita ja muita sidosryhmiä
varten.

Koulutuksellisessa työpajassa opitte
ekosuunnittelun perusteet tuote ja
–systeemitasolla tuotteen koko
elinkaari huomioiden.

Ethican valmentavalla otteella vedetty työpaja
sisältää myös koulutuksellisen osion lukuisten
inspiroivien case-esimerkkien kera.

Ethican valmentavalla otteella vedetty
työpaja sisältävät myös koulutuksellisen
osion lukuisten inspiroivien case-esimerkkien
kera.

Lisäksi työstämme teille
olennaisimmat ekosuunnittelun
pääperiaatteet, joilla pääsette
kehittämään tuotesuunnittelun
prosesseja.

Arvo: 2 500 euroa (+ alv. 24 %)

Arvo: 2 500 euroa (+ alv. 24 %)

Arvo: 2 500 euroa (+ alv. 24 %)
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Kiitos
Lisätietoja palvelukokonaisuuksistamme antaa:
Paula Fontell
Director, Customer Relations
Co-founder

Ethica Oy
Puh. 040 768 0160

