TÄYTTÖOHJEITA
Näin liityt mukaan Sitoumus2050.fi sivustolla Ympäristömerkkisitoumukseen ja julkaiset organisaatiosi
sitoumuksen:

1. Rekisteröidy käyttäjäksi
Ensimmäinen askel on rekisteröityä Sitoumus2050.fi-sivustolle: https://www.sitoumus2050.fi/koti#/
Rekisteröityminen onnistuu sivuston oikean yläkulman Rekisteröidy -napista. Rekisteröidyttyä saat
sähköpostiisi vahvistusviestin, minkä jälkeen rekisteröityjän tulee vielä vaihtaa salasana. Tämän jälkeen
pääset sivustolle täyttämään profiilitietosi ja liittymään ympäristömerkkisitoumukseen.

2. Liity Ympäristömerkkisitoumukseen
Ympäristömerkkisitoumus Sitoumus2050 -sivuilla:
https://sitoumus2050.fi/toimenpidesitoumukset#//details/674869
Liittyäksesi ympäristömerkkisitoumukseen aloita painamalla Liity tähän sitoumukseen -nappia.
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3. Valitse listasta toimenpiteet ja edustamasi organisaatio
Vieritä sivua alas ja valitse listasta organisaatio, joka on liittymässä sitoumukseen. Älä vielä tässä vaiheessa
paina Liity-nappia.
Valitse allaolevasta listasta sitoumuksen toimenpiteet painamalla plusmerkkiä kulloisen toimenpiteen
oikeassa yläkulmassa. Kun kaikki organisaatiotanne koskevat vähimmäistoimenpiteet ja valinnaiset
toimenpiteet on valittu, voit painaa vihreää Liity-painiketta.

4. Valitse sitoumuksenne tavoitteet (sivun oikea reuna)
Ympäristömerkkisitoumuksen päätavoite on Luontoa kunnioittava päätöksenteko.
Muut tavoitteet ovat: Hiilineutraali yhteiskunta, Kestävät elämäntavat ja Resurssiviisas talous. Valitse
organisaatiosi omaan ympäristömerkkisitoumukseen nämä samat tavoitteet.

Kun olet valinnut sitoumukseen nämä tavoitteet, osa Agenda 2030 -tavoitteista aktivoituu automaattisesti.
Voit halutessasi lisätä sitoumukseen tavoitteita kuten tavoitteen 11 (Kestävät kaupungit ja yhteisöt) ja 13
(Ilmastotekoja) painamalla tavoitteiden plusmerkkiä.
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5. Syötä sitoumuksenne perustiedot (sivun vasen reuna)
•

Otsikko

Aseta sitoumuksellesi yksinkertainen otsikko,
Esim. ”Kunta x:n vastuullisempien hankintojen ympäristömerkkisitoumus” tai ”Yritys y hankkii
tuotteet/palvelut ympäristömerkittynä”
•

Kestoaika

Valitse sitoumuksen aloituspäiväykseksi organisaatiossanne sopimanne aloituspäivä. Kattositoumus on
voimassa vuoden 2027 loppuun asti. On suositeltavaa valita lopetuspäiväykseksi 31.12.2027, mutta
voitte halutessanne tehdä myös lyhyemmän sitoumuksen. Minimiaika on 12 kuukautta.
•
•

Paikkakunta
Lyhyt kuvaus sitoumuksesta

Kirjoita lyhyt kuvaus sitoumuksestanne.
Esim. ”Tavoitteena on lisätä hankintojen ympäristövastuullisuutta ja luoda organisaation
kestävyystavoitteita tukevat hankintakäytännöt. Yritys y pyrkii pienentämään hankintojensa ilmasto- ja
ympäristökuormaa hankkimalla toimisto- sekä siivoustarvikkeet ympäristömerkittynä.”
•

Kuva/logo

Lisää sitoumukseen organisaation logo tai sitoumukseen sopiva brändikuva
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6. Lisää valittujen toimenpiteiden mittarit
Edellisellä sivulla valitsemasi toimenpiteet kopioituvat sitoumukseen automaattisesti. Toimenpiteen
nimeä tai kuvausta ei siis tarvitse itse muokata, vaan tiedot täyttyvät automaattisesti.
Lisää kaikille toimenpiteille mittarit painamalla ensin vihreää plusmerkkiä, sen jälkeen ”Valitse listalta” painiketta ja valikkonuolta. Etsi listasta Toimenpide toteutunut/ei toteutunut -mittari ja paina sitä.
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7. Syötä sitoumuksen lisätiedot
•

Mitä uutta sitoumus tuo toimintaasi?

Kuvaile lyhyesti, mitä muutoksia sitoumus organisaatiossanne merkitsee. Esim. ”Sitoumuksen myötä
kehitämme hankintakäytäntöjämme ja parannamme tietämystämme virallisista ympäristömerkeistä”.
•

Taustatietoa sitoumuksesta

Kirjoita lyhyt tiivistelmä sitoumuksen taustoista. Esim. ”Kunta x pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2030
mennessä. Vuonna 2020 laaditussa ilmastotiekartassa yksi määritelty muutosalue on hankintojen
ympäristövastuullisuus…”

8. Viimeistele sitoumus
Valitse lopuksi kuinka usein ja miten haluat muistutuksen sitoumuksestasi.
Vahvista, että olet lukenut sitoumuksen kriteerit.
Tämän jälkeen voit joko tallentaa sitoumuksen luonnokseksi tai lähettää sen tarkastettavaksi. Kun
sitoumus on lähetetty tarkastettavaksi, saat sähköpostiin vahvistusviestin.
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9. Raportointi
Vastuullisempien hankintojen ympäristömerkkisitoumus raportoidaan kerran vuodessa. Halutessasi
voit raportoida sitoumuksen etenemisestä myös omien seurantajärjestelmienne tai
raportointiaikataulujenne mukaisesti. Sivusto lähettää raportoinnin lähestymisestä etukäteen
muistutusviestejä. Tulosten raportointi tapahtuu kohdan Omat sitoumukset kautta kohdassa
Raportoi sitoumus.
Ympäristömerkintä Suomi tukee kattositoumukseen liittyneitä sitoumuksia ja seuraa niiden
edistymistä.

10.Viesti sitoumuksesta!
Sitoumus2050 materiaalipankin sisältöjä voi yritys hyödyntää sellaisenaan tai muokata niitä omia
tarpeitanne vastaavaksi: https://kestavakehitys.fi/materiaalit/kuvat-ja-viestinta

Lisätietoja
https://www.sitoumus2050.fi
sitoumus2050@motiva.fi tai kestavakehitys@vnk.fi
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