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Turun yliopiston ylioppilaskunnan
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus
(Sitoumus2050)
Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013. Kestävän kehityksen
toimikunta päätti perinteisen strategian sijaan laatia kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen
”Suomi, jonka haluamme 2050”. Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden
toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan..
Sitoumuksen ydin on yhteiset kahdeksan tavoitetta, joihin eri toimijat antavat omat mitattavat ja
seurattavat toimenpidesitoumuksensa.
Toimenpidesitoumus sisältää tavoitteet, mittarit ja aikataulun, jotka sitoumuksen laatija asettaa itse
ja kirjaa ne Sitoumus2050-tietokantaan. Kun Sitoumus on kirjattu ja merkitty valmiiksi, julkaistaan
se verkkopalvelussa.
Sitoumuksen antamisen jälkeen Sitoumus2050-verkkopalvelussa voi raportoida Sitoumuksen
edistymisestä sekä niistä toimenpiteistä joita on tehty tavoitteiden saavuttamiseksi.
Sitoumuksen kriteerit:
1. Oltava vision ”Luonnon kantokyvyn rajoissa hyvinvoiva Suomi” mukaisia.
2. Edistettävä yhtä tai monia yhteiskuntasitoumuksen tavoitteita
3. Noudatettava kestävän kehityksen periaatteita.
4. Oltava konkreettisia.
5. Oltava mitattavia ja seurattavia.
6. Luotava uutta.
TYYn Sitoumuksen seuraamisesta ja raportoinnista huolehtivat vuosittain kehitysyhteistyösektori ja
ympäristösektori, päävastuussa hallituksen kehitysyhteistyövastaava ja kv-asiantuntija.
Sitoumuksen otsikko
Ympäristöystävällinen ja kestävästi kuluttava ylioppilaskunta
Sitoumuksen lyhyt kuvaus
Turun yliopiston ylioppilaskunta sitoutuu kehittämään jokapäiväistä toimintaansa entistä
kestävämmäksi. Ruokaostoksistamme aiempaa suurempi osa on Reilun kaupan tuotteita, lähellä
tuotettua ja luomua. Hankimme tarpeellisia tavaroita käytettynä. Vähennämme jätteen ja
ruokahävikin määrää ja sähkönkulutusta. Edistämme opiskelijajärjestöjen toiminnan
ympäristöystävällisyyttä.
Päätavoite
Kestävät elämäntavat
Taustatiedot
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) haluaa omalla esimerkillään edistää
ympäristöystävällisyyttä ja kestävää kulutusta. Teemme sen kiinnittämällä huomiota
hankintoihimme, kuluttamamme materian ja energian määrään ja ylioppilaskunnan alla toimivien
järjestöjen ohjeistamiseen.
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Ylioppilaskunnalla on uusi ympäristöohjelma, jonka tavoitteita alamme toteuttaa
kunnianhimoisesti. Muutos ei tapahdu hetkessä, vaan siihen täytyy pyrkiä määrätietoisesti ja
pitkäjänteisesti. Ylioppilaskunnan ympäristöohjelmaa voimme hyödyntää myös, kun pyrimme
lisäämään järjestöjemme toiminnan kestävyyttä.
Tavoitteet ja toimenpiteet
Eettisten ja ekologisten hankintojen osuuden lisääminen kaikista hankinnoista
Valitaan ruokaostoksia tehdessä entistä useammin Reilun kaupan tuotteita, luomua ja lähellä
tuotettua ruokaa ja varaudutaan ruokamenojen vähittäiseen kasvamiseen budjetissa. Uusia
hankintoja toimistolle tehtäessä harkitaan aina, onko tavara kohtuullisella vaivalla hankittavissa
käytettynä. Uusiomateriaalista tuotettuja ja/tai ympäristösertifioituja tuotteita suositaan.
Mittarit
- Käytettynä tehtyjen hankintojen määrä, kpl
- ”Nämä tuotteet aina luomua, Reilun kaupan tuotteita tai lähiruokaa” -listan laajentaminen,
tuote, kpl
Kestoaika: 3 vuotta
Kulutetun materian ja energian määrän vähentäminen
Sähkönkulutusta seurataan ja sitä vähennetään sammuttamalla laitteet ja valot herkästi.
Ruokahävikin vähentämisestä muistutetaan yhteisessä keittiössä, ja pois heitetyt ruoat merkitään
ylös. Vain tarpeelliset paperit tulostetaan ja paperinkeräysastian tyhjennysväliä seurataan.
Mittarit
- Poisheitetyn ruoan määrä, kpl
- Sähkönkulutus per laskutusjakso, kWh
- Vedenkulutus per laskutusjakso, litraa
- Kulutetun tulostuspaperin määrä per vuosi, riisiä
- Paperinkeräysastian tyhjennyskerrat vuodessa, kpl
Kestoaika: 3 vuotta
Järjestöjen ympäristötietoisuuden lisääminen
Jokaiselle TYYn järjestölle toimitetaan sähköisesti TYYn ympäristöohjelma. Lisäksi järjestetään
ohjelmaan pohjautuva koulutus ympäristövastuullisesta toiminnasta.
Mittarit:
- Järjestöt, joille on toimitettu TYYn ympäristöohjelma 0->152
- Ympäristökoulutukseen osallistuvien järjestöjen määrä
Kestoaika: 1 vuosi

