
SimShop-kassajärjestelmä on työkalu kaikille jotka 
työskentelevät ympäristövalistuksen parissa. Aikaisem-
min on kohdistettu paljon huomiota tuotteiden 
pakkausten ympäristövaikutuksiin. Itse tuotteilla on 
kuitenkin paljon pakkauksia merkittävämpi vaikutus 
esimerkiksi luonnonvarojen kulutukseen tai hiilidioksi-
dipäästöihin.

SimShopilla voidaan vertailla erilaisia ostoskoreja ja 
niiden ympäristövaikutuksia.Tavallisesti ryhmä jaetaan 
kahtia. He valitsevat korien tuotteet annettujen 
viitteiden mukaan. Ohjelmaan voidaan laatia myös 
neuvojan oma virtuaalikauppa tuotteineen ja 
ympäristöarvoineen. Se mitä arvoja käsitellään 
voidaan myös itse määritellä: luonnonvarojen käyttö, 
hiilidioksidipäästöt, pakkausjätteen määrä tai mitä 
tahansa mitä halutaan neuvontatyössä käyttää.

Voit myös 
käyttää 
SimShopia 
kassaohjel-
mana, jos 
rakennat 
shoppailuhar-
joituksia varten 
fyysisen kaupan oikeine tuotteineen.

Voit käyttää ohjelman mukana tulevaa tuotekuvastoa 
tai laatia oman kuvaston itse valitsemistasi tuotteista 
ja niiden ympäristöarvoista.Tuotekuvastoja voi olla 
useita: yhdessä ympäristöarvoina veden ja maaperän 
kulutus ja toisessa vaikkapa uusiutumattomat luon-
nonvarat.

Ympäristöneuvontaan ja opetukseen

Ostotilaanteessa laskuri näyttää korien tilanteen ja sillä 
voi seurata valintojen vaikutusta edelliseen ostoskoriin 
verrattuna.

Helppo, hauska ja havainnollinen uutuus

Neuvoja voi laatia etukäteen ryhmälle sopivia ostoslistoja 
tai käyttää ohjelman mukana tulevia malleja. 



SimShop auttaa pitämään ryhmien mielenkiintoa 
yllä neuvontatapahtumassa ja se soveltuu eri 
kokoisille ja eri ikäisille ryhmille. Ohjelma tukee 
erilaisia teemoja ja sitä on helppo ja joustava käyttää.

Laitteistosuositus

PC (XP,Vista tai Windows 7) tai Macintosh-tietokone. 
Videotykki tai suurkuvanäyttö sekä viivakoodinlukija 
ja tulostin ovat tarpeellisia lisälaitteita.

Valitun tuotteen ympäristöarvot tulevat näkyville ja 
valinnan voi sen jälkeen vahvistaa. Tuotteen määrää 
voi myös muuttaa niin että se on vertailukelpoinen 
muiden rinnakkaistuotteiden kanssa: 1 litran tölkkiin 
verraten tarvitaan 2 dl mehuja 5 kpl.

SimShop-ympäristökassaohjelma havainnollistaa 
hyvien ja huonojen ostosvalintojen eroja. Se osoittaa 
erilaisten ostoskorien ympäristösaldot ja näyttää 
miten ilmastonmuutosta voidaan hidastaa ostosval-
innoilla. Se opastaa valitsemaan ympäristö ystäväl-
lisiä tuotteita.

SimShop voi verrata ostoskorin ympäristöarvoja 
tunnettuihin käsitteisiin ja esittää ne havainnollisina 
lukuina. Esimerkiksi: 64 kg luonnonvarojen käyttö on 
sama kuin ajaisi henkilöautolla 97 km. Neuvoja voi 
valita tulevatko liehuvat pääkalloliput näkyviin.

SimShop voi kärjistää ostoskorien merkitystä. 
Paljonko ympäristö kuormittuisi, jos samanlaiset 
ostokset tekisi koko ryhmä? Entä jos ryhmä toimisi 
näin vuoden jokaisen päivänä? Ohjelma näyttää 
kätevästi tulokset!

Ryhmien ostoskorien sisältöä ja ympä-
ristöarvoja voi vertailla katsomalla 
kassakuitteja vierekkäin.

SimShop-ohjelma näyttää ostoskori-
en ympäristövaikutukset selkeästi 
yhteenvedossa.

Simuloidun shoppailun elämystä voi 
vahvistaa tulostamalla ryhmälle 
mukaan kassakuitin ostoskorien 
ympäristöarvoista.
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