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Sitoumuksen nimi:
Muovikassisopimus
Anna Sitoumukselle lyhyt ja ytimekäs otsikko, joka kiinnittää ihmisten huomion tehokkaasti ja kertoo
ytimekkäästi mistä Sitoumuksessasi on kyse. Jos teet Sitoumuksen, jossa on monia hyvin erilaisia
toimenpiteitä eikä yhdistävää otsikkoa ole, voit luoda useamman sitoumuksen.
Aloituspvm: [31.10.2016]
Päättymispvm: 31.12.2025
Sitoumus lyhyesti:
Lisää lyhyt tiivistelmä Sitoumuksestasi. Tiivistelmän teksti tulee näkyviin etusivun korttinäkymään ja tulisi
sisältää tärkeimmät tiedot Sitoumuksestasi. 400 merkin rajoissa voit kertoa taustoja ja tai tarkempia
suunnitelmia Sitoumuksen toteuttamiseksi.
Kauppa X sitoutuu toimiin muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi. Lyhyt kuvaus keskeisistä
toimista tähän.
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet
Valitse yhteiskuntasitoumuksen tavoitteista (8), ne joihin oma toimenpidesitoumuksesi liittyy. Valitse yksi
päätavoite (pakollinen) ja muut tavoitteet.
MITÄ TAVOITTEET OVAT?
Valitse listasta yksi päätavoite ja mahdolliset muut tavoitteet, joihin oma toimenpidesitoumuksesi liittyy.
Voit valita tavoitteet raahaamalle ne oikeaan laatikkoon.
Yhdenvertaisuus
(Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin) Hyvä terveys, koulutus ja työllistyminen
kaikille yhteiskunnan jäsenille.
Vaikuttavien kansalaisten yhteiskunta
Kaikilla kansalaisilla on tasa-arvoinen mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteisiin
asioihin. Lisää avoimuutta myös hallintoon.
Työtä kestävästi
Korkea työllisyysaste kaikille yhteiskuntaryhmille ja mahdollisuus hyvään työhön. Lisää
vihreää taloutta.
Kestävät yhdyskunnat
(Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt) Entistä paremmat mahdollisuudet
paikallisyhteisöjen hyvinvoinnin lisäämiselle. Lisää kohtaamispaikkoja.
Hiilineutraali yhteiskunta
Energiatehokkaiden, uusiutuvien ja monimuotoisten ratkaisujen myötä kohti hiilineutraalia
yhteiskuntaa.
Resurssiviisas talous
Suomi yhteiskuntavastuullisen liiketoiminnan kärkimaaksi. Kestäviä ja kilpailukykyisiä
ratkaisuja kansallisesti ja globaalisti.
Kestävät elämäntavat
(Luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat) Luonnonvarojen kulutus ympäristön
kannalta kestävälle tasolle. Lisää kestävästi tuotettuja tuotteita ja palveluita.
Luontoa kunnioittava päätöksenteko
Järkevällä päätöksenteolla loppu luonnon monimuotoisuuden köyhtymiselle.
Päätavoite: Kestävät elämäntavat
Muu tavoite: Luontoa kunnioittava päätöksenteko
Taustatietoa:
MIKSI TAUSTATIEDOT OVAT TÄRKEITÄ?

Taustatiedoissa voit kertoa tarkemmin miksi Sitoumus on tehty, miten sitä toteutetaan ja seurataan. Voit
myös liittää mukaan linkkejä tai kuvia, jotka liittyvät Sitoumukseesi. Mitä uutta Sitoumuksessanne on
teille tai muille tahoille? Taustatiedoissa voit kertoa myös Sitoumuksenne edistymisestä.
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.
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.
Toimenpidesitoumuksen tavoitteet ja toimenpiteet
MITÄ TOIMENPITEET &amp; MITTARIT OVAT?
Toimenpiteet ovat konkreettisia tekoja joiden edistymistä ja toteutumista voidaan seurata Mittareilla. Voit
myös luoda Sitoumukseesi useampia toimenpiteitä ja mittareita. Toimenpiteenä voi olla esimerkiksi
vedenkulutuksen vähentäminen, työmatkapyöräilyn kasvattaminen tms. Tällöin mittarina voi olla
esimerkiksi vedenkulutuksen vähentäminen kuutioissa (m3.) Valitse mittari listasta tai jos mittaria ei ole
listassa, anna kenttään itse jokin muu mittari.
HUOM! Toimenpiteen on luotava jotakin uutta nykyiseen toimintaan verrattuna.
-

Anna tavoitteelle tai toimenpiteellesi otsikko
Tähän kenttään voitte vapaasti kuvailla tavoitteita ja niiden saavuttamiseksi tehtäviä toimenpiteitä
Lisää uusi toimenpide tai tavoite

Kaupan toimien tulisi sisältää toimenpiteitä ainakin seuraavista asiakokonaisuuksista:
- neuvonta- ja valistus kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi ja
roskaantumisen ehkäisemiseksi;
- kevyiden muovisten kantokassien maksullisuuden varmistaminen;
- myyntipisteessä luovutaan sellaisten kassien, jotka eivät täytä erittäin kevyiden muovikassien
määritelmää hygieniasyistä tai elintarvikkeiden hävikin ehkäisystä, ilmaisesta jakelusta itsepalveluna.
Muita mahdollisia toimia esimerkiksi:
- toimet muovisten hevi-pussien käytön vähentämiseksi
- kaupan ideoimat muut toimet
Tavoite: Kevyiden muovisten kantokassien kulutus on korkeintaan 90 kassia henkeä kohti 31.12.2019 ja
40 kassia henkeä kohti 31.12.2025.
Mittarit: esim. toteutunut / ei toteutunut
Siinä on kaikki mitä sinun tulee täyttää Sitoumukseesi, mutta tagien lisääminen voi auttaa Sitoumustasi
erottumaan joukosta.
MIKSI ASIASANAT OVAT TÄRKEITÄ?
Asiasanat eli tagit auttavat muita käyttäjiä löytämään Ideasi helpommin ja lisäävät sen näkyvyyttä.
- Lisää ainakin yksi tagi. Voit valita tagin ehdotetuista tai lisätä oman tagisi.
MIKÄ ON RAPORTTI?
Kun olet antanut Sitoumuksen voit raportoida Sitoumuksen edistymisestä sekä niistä toimenpiteistä joita
on tehty tavoitteiden saavuttamiseksi.
Jokainen raportti liittyy yhteen toimenpiteistä. Valitse aluksi toimenpide, jonka edistymisestä raportoit.
Anna seuraavaksi seurantajakson lähtötaso sekä nykyinen arvo.
Valitse sopiva Sitoumuksen edistymistä kuvaava tila.
Raporttiin voi lisätä myös vapaamuotoisen kuvailun tavoitteen etenemisestä sekä tehdyistä
toimenpiteistä. Mediatiedostojen liittäminen on myös mahdollista.

Määrittele lopuksi raportin seurantajakso.
Kaikki julkaistut raportit näytetään Sitoumuksessa kohdassa “Tavoitteet &amp; Mittarit”. Raporttiin
syötettyjä tietoja pääsee muokkaamaan myös tallentamisen jälkeen.

