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OHJEET MUOVIKASSISITOUMUKSEN TEKOON 
 
5.12.2018 

 

Näillä ohjeilla pyritään helpottamaan muovikassisitoumuksen tekoa. Ohjeet sisältävät valmista tekstiä 

sitoumuksen tueksi. Voitte hyödyntää sitä vapaasti sitoumuksenne laadinnassa. 

Sitoumukset löytyvät sitoumus2050.fi -sivustolta. Aloita valitsemalla ”Kirjaudu sisään”, jos olet jo 

rekisteröitynyt sitoumus2050-palveluun tai ”Rekisteröidy”, jos käytä palvelua ensimmäistä kertaa. 

 

 

 

Valittuasi ”Rekisteröidy” päädyt seuraavaan näkymään. Valitse ”Rekisteröidy sähköpostilla”, jonka jälkeen 

saat sähköpostiisi salasanan ja voit kirjautua palveluun sisään. 

 

 

Kirjauduttuasi ensimmäisen kerran palveluun, saat luettavaksesi käyttöehdot. Voit hyväksyä ehdot sivun 

alareunassa. Vaihda samalla myös salasanasi. 

 

https://sitoumus2050.fi/koti
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Salasanan vaihdon jälkeen pääset muokkaamaan omaa profiiliasi. Valitse ”Oma profiili” ja täytä kentät. 

Täällä voit mm. valita haluatko sähköpostiisi muistutuksen, kun joku tykkää, jakaa tai liittyy sitoumukseesi 

sekä vaihtaa salasanasi. 

 

 

 

Täytä seuraavaksi organisaatiosi tiedot kohdassa ”Organisaationi”. Organisaation tiedot tulee olla lisättynä, 

jotta pääsee tekemään green deal -sitoumusta. Tässä kohdassa voit lisätä käyttäjäksi muitakin 

organisaatiosi edustajia. 
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Nyt voit valita ”Tee sitoumus” ja pääse seuraavaan näkymään: 

 

 

 

Valitse yrityksesi listasta, jonka jälkeen voit valita green deal -pallon. 
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Nyt pääset täyttämään muovikassisitoumuksesi tietoja. Sivun yläreunasta voit valita kielen. Alla oleviin 

kuviin on kirjoitettu esimerkkitekstejä, joita voit hyödyntää muovikassisitoumuksessa. 

 

 

1. Kestoaika: merkitse aloituspäiväksi sitoumuksenne tekopäivä ja lopetuspäiväksi 31.12.2025. 

2. Päätavoite: Kestävät elämäntavat. Muut tavoitteet: luontoa kunnioittava päätöksenteko, hiilineutraali 

yhteiskunta. (Ehdotus päätavoitteeksi ja muiksi tavoitteiksi. Voitte valita myös toisin.) 

 

Lisättyäsi tavoitteet, palvelu kertoo, mitä globaaleja tavoitteita (SDGS) päätavoite tukee (alemmassa 

kuvassa oikeassa reunassa). Voit näiden lisäksi valita harkintasi mukaan muitakin Agenda 2030 -tavoitteita. 

 

Seuraavaksi voit lisätä toimenpiteet.  

 

Yritys X sitoutuu muovikassien 

kulutuksen vähentämiseen 

Yritys X sitoutuu toimiin muovisten kantokassien 

kulutuksen vähentämiseksi. Taustalla on 

halumme vähentää muovijätteen syntymistä ja 

merten roskaantumista. Lyhyt kuvaus keskeisistä 

toimista tähän, esim. muovikassien maksullisuus, 

vaihtoehtojen tarjoaminen, neuvonta ja valistus. 

1 

2 

Vapaaehtoinen 
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Kaupan toimien tulee sisältää toimenpiteitä ainakin seuraavista asiakokonaisuuksista: 

- Muovikassien maksullisuuden varmistaminen 

- Vapaasti otettavien erittäin kevyiden muovikassien ilmaisen jakelun lopettaminen itsepalveluna (ts. 

hevi-pussien jakaminen kassalla itsepalveluna) 

- Neuvonnan ja valistuksen lisääminen muovikassien kulutuksen vähentämiseksi ja roskaantuminen 

ehkäisemiseksi 

Muita mahdollisia toimia esimerkiksi: 

- Viestinnän lisääminen 

- Henkilöstön  ohjeistus 

- Vaihtoehtojen tarjoaminen muovisilli hedelmäpusseille 

- Vaihtoehtoisten kassivaihtoehtojen tarjoaminen 

- Kaupan ideoimat muut toimet 

 

Lisää toimenpide ja anna sille mittari. Voit valita listalta mittariksi %, kpl tai toteutunut, tai luoda uuden 

mittarin. Yhdelle toimenpiteelle voi halutessaan lisätä useamman mittarin. 
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Saatuasi toimenpiteen valmiiksi, paina ”Valmis”, jonka jälkeen voit lisätä uuden toimenpiteen. 

 

 

 

Lisättyäsi kaikki haluamasi toimenpiteet, vastaa kysymykseen ”Mitä uutta sitoumus tuo toimintaasi?” Alla 

ideoita vastaamiseen. 

 

 

 

Seuraavaksi täytä taustatietoa sitoumuksesta. Voit hyödyntää alla olevaa tekstiä: 

Valtioneuvoston hyväksymässä Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa 2016– 2021 

esitetään Itämeren roskaantumisen vähentämiseksi toimenpide-ehdotusten laatimista erityisesti muoviroskan 

vähentämiseksi. Roskaantumisen vähentämiskohteina tulisi toimenpiteissä tarkastella muun muassa 

muovipakkausten ja -pussien käyttöä. 

Kerro teidän yrityksessänne tehtävistä muutoksista, esim. 

muovikassimme ovat jatkossa maksullisia, sillä maksullisuuden 

on havaittu olevan tehokas keino muovikassien kulutuksen 

vähentämiseen. Lisäämme kassoilla annettavaa neuvontaa ja 

valistusta muovikassien ympäristövaikutuksista. Luovumme 

kassoilla itsepalveluna jaettavista maksuttomista erittäin 

kevyistä muovikasseista (ns. hevi-pussit). Tuomme vaihtoehtoisia 

kassiratkaisuja kuluttajien saataville (esim. uusiomuovikassit, 

kangaskassit, jne.). Koulutamme henkilöstöämme asiasta. 

Lahjoitamme muovikassien myynnistä saadut tuotot 

hyvätekeväisyyteen. 
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EU:n pakkausjätedirektiivissä (94/62/EY, muutettu direktiivillä (EU) 2015/720) säädetään toimenpiteistä 

muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi. Direktiivin mukaan jäsenvaltiot voivat saattaa muovisia 

kantokasseja koskevat säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään toimivaltaisten viranomaisten ja 

asianomaisten toimialojen välisillä sopimuksilla. Ympäristöministeriö ja Kaupan liitto ry ovat sopineet 

vähittäiskaupan vapaaehtoisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että pakkausjätedirektiivin kevyiden 

muovisten kantokassien kulutusta koskevat vähentämistavoitteet Suomessa saavutetaan. Yksittäiset kaupan 

alan yritykset  liittyvät tähän sopimukseen tekemällä omia sitoumuksia muovikassien kulutuksen 

vähentämiseksi. 

 

 

Valitse vielä raportointitiheys (muovikassisitoumuksessa riittää 12 kk), haluatko muistutuksen raportoinnin 

lähestymisestä sähköpostiisi sekä että olet lukenut sitoumuksen kriteerit ja sitoumus on niiden mukainen. 

Lopuksi muista lähettää tarkastettavaksi (tai tallenna luonnos, mikäli haluat vielä muokata sitä ennen 

lähettämistä).  

 

 

Yllä olevaa tekstiä voi hyödyntää tässä. 
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VUOSIRAPORTOINTI 

Kirjaudu sitoumus2050.fi -sivustolle. Valitse profiilisi alta ”Omat sitoumukset”, jonka jälkeen näet tekemäsi 

henkilökohtaiset ja organisaatiosi sitoumukset. Voit valita ”Muokkaa”, joilloin pääset muokkaamaan koko 

sitoumusta, ”Raportoi”, kun haluat raportoida tai ”Muokkaa raportteja”, kun haluat muokata jo tekemiäsi 

raportteja. Valitse nyt ”Raportoi”. 

 

 

 

Seuraavaksi valitse toimenpide, josta haluat raportoida ja päädyt seuraavaan näkymään: 

 

Valitse aloituspäiväksi se päivä, josta eteenpäin haluat raportoida ja lopetuspäiväksi se päivä, johon haluat 

päättää tämänkertaisen raporttisi. Seurantajakso voi olla esim. vuosi raportointipäivästä taaksepäin. 

 

Seurantajakson asettamisen jälkeen pääset täyttämään tietoja. (Alla olevassa esimerkkikuvassa sitoumus 

koskee ruokahävikin vähentämistä ja mittarina on ruokahävikki kg/viikko.) 

Palvelu näyttää valitsemasi mittarit ja sitoumusta tehdessäsi mahdollisesti antamasi lähtö- ja tavoitetasot. 

Kerro tämänhetkinen toteutunut arvo. 

Valitse myös edistyminen. 

 

Oman toimenpiteesi nimi 

Oman sitoumuksesi nimi 
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Kerro vielä vapaamuotoisesti sanallisesti, mitä olette tehneet, kuinka tavoitteen saavuttaminen etenee ja 

mitä aiotte vielä jatkossa tehdä. Lopuksi julkaise raportti. Raportoi jokaisesta toimenpiteestä erikseen. 

 

 


