Tuotteenne saattaisi sopia Ostavastuullisesti.fi -sivustolle - hae mukaan!
Saat tämän kirjeen, sillä asiakkaanne mielestä tuotteenne tai palvelunne voisi sopia mukaan
Ostavastuullisesti.fi -sivustolle.
Ostavastuullisesti.fi on sivusto ihmisille, jotka haluavat tehdä kestävämpiä valintoja arjessaan.
Sivusto tarjoaa tietoa ja inspiraatiota sekä esittelee kuratoidun valikoiman vastuullisia tuotteita
ja palveluita, joiden avulla omia kulutustottumuksiaan voi päivittää kestävämmiksi.
Kaikki sivustolle tulevat tuotteet hyväksyy mukaan kestävän tuotannon ja kulutuksen pitkän
linjan asiantuntijoista koostuva riippumaton Vastuullisuuspaneeli. Kuratointiprosessin ansiosta
kuluttajan ei tarvitse olla itse asiantuntija, vaan Ostavastuullisesti.fi -sivustolla käydessään hän
voi luottaa siihen, että siellä esitellyt tuotteet ja palvelut ovat kestävämpiä valintoja.
Kuratoidessaan paneeli tarkastelee tuotteiden keskeisiä vastuullisuusominaisuuksia sekä sitä,
edistävätkö ne kestävää elämäntapaa ja ovatko ne kestävämpiä vaihtoehtoja suhteessa saman
kategorian verrokkituotteisiin. Kuratointi perustuu julkiseen tuotteista tai palveluista annettuun
tietoon ja se on voimassa aina vuoden kerrallaan.
Kuratoinnissa huomioidaan mm. seuraavat elementit:
●

Ilmastonmuutoksen torjunta

●

Työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen

●

Hyvän liiketoimintaetiikan noudattaminen

●

Ympäristöjalanjäljen vähentäminen

●

Ihmisoikeuksien toteutuminen

●

Kotimaisuus ja lähituotanto

Näin haet mukaan
Askel 1: Lähetä meille tiedot niistä tuotteista tai palveluista, jotka haluisit mukaan
Ostavastuullisesti.fi -sivustolle. Voit laittaa tiedot Annukka Lehtoselle,
annukka@ostavastuullisesti.fi tai täyttää tuotteiden tai palveluiden tiedot suoraan
hakulomakkeelle t äällä.
Askel 2: Infinen vastuullisuusmuotoilija tekee toimittamienne tietojen perusteella
kuratointihakemuksen Vastuullisuuspaneelia varten. Pyydämme tarvittaessa lisätietoja, jotta
hakemukseen saadaan kaikki tuotteen tai palvelun olennaiset vastuullisuusominaisuudet.
Askel 3: Mikäli tuote tai palvelu hyväksytään mukaan, siitä tehdään vastuullisuuskuvaus ja se
saa oman tuotesivun Ostavastuullisesti.fi -sivustolle. Jos hakemus ei mene läpi tai paneeli
kaipaa lisätietoja, olemme teihin yhteydessä ja saatte myös tietoonne paneelin kommentit.
Palvelun hinta on 350 euroa + alv per tuote tai palvelu. Hinta sisältää s isältää hakemuksen
kuratointia varten sekä Vastuullisuuspaneelin kommentteihin ja hakemukseen perustuvan
vastuullisuuskuvauksen. Jos tuote hyväksytään paneelissa, se saa myös oman tuotesivun
Ostavastuullisesti.fi -sivustolle vuoden ajaksi.
Tavoitteena on koota y hteen ihmiset, jotka haluavat elää kestävämmin sekä yritykset, joilla on
vastuullisesti tuotettuja tuotteita tai palveluita. Yhdessä voimme luoda kestävämpää tapaa
kuluttaa ja vaikuttaa tekemiemme valintojen kautta positiivisesti niin ilmastoon, ympäristöön
kuin sosiaalisen vastuun toteutumiseen!
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