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Vastuuvapauslauseke:
Tämä raportti perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin
(alias Global Goals; alias UN SDGs) ja sen erityistavoitteisiin, jotka liittyvät
seitsemääntoista yleiseen kestävän kehityksen tavoitteeseen. Arvostamme suuresti
Yhdistyneiden Kansakuntien aloitetta, joka antaa globaalille yhteiskunnalle ja sen
monimuotoisille toimijoille paremman ymmärryksen siitä, mitä on tehtävä suurimpien
nykyisten ja tulevaisuuden haasteiden hallitsemiseksi erityisesti käytännön toteutukseen
liittyen vuoteen 2030 asti. Koostimmekin tämän raportin ja yhteenvedon osoittaaksemme
sitoutumistamme kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kannustamme osaltamme muita
harkitsemaan omien kestävän kehityksen raporttien tekemistä ja julkaisemista. Yleisellä
tasolla tuemme kestävän kehityksen tavoitteita kestävän kehityksen edistämiseksi
ympäristössämme!
Saat lisätietoja YK:n kestävän kehityksen tavoitteista seuraavalla verkkosivustolla:

https://sdgs.un.org/goals
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Johdanto
Kestävä kehitys on sukupolvemme ydinkäsite vastuullisissa liiketoimintatavoissa. Onneksi
konsensus yritysten päättäjien keskuudessa Euroopassa ja sen ulkopuolella kasvaa
jatkuvasti, mukaan lukien hotelli-ala. GreenStarilla on kuitenkin erityinen ja
ainutlaatuinen asema, kun otetaan huomioon, kuinka omaksuimme kestävän kehityksen ja
yhteiskuntavastuun merkityksen. Vaikka valtaosa muista yrityksistä (koosta riippumatta)
luo ensin liiketoimintamallin ja sitten liittää siihen kestävän kehityksen, GreenStar on
alusta asti (vuodesta 2008) integroinut kestävän kehityksen käytännöt erityisesti
ympäristötekijöiden osalta täysin liiketoimintamalliinsa. Siksi meille vastuullisuus ei ole
”oheisohjelma”, vaan keskeinen osa päivittäistä toimintaamme.
Emme epäröineet kehittyä jatkuvasti viimeisen vuosikymmenen aikana, sillä ymmärrämme
erittäin hyvin, että globaalit haasteet kasvavat ja kestävä kehitys sekä vastaava toiminta
kehittyvät samaten. Tästä huolimatta olemme tietoisia siitä, että jatkuva oppiminen
uusista puitteista ja standardeista koskien ympäristöä, sosiaalista ja taloudellista
liiketoimintaa on välttämätöntä 2000-luvun haasteisiin vastaamiseksi. Tässä suhteessa
suhtaudumme myönteisesti laajamittaisiin aloitteisiin, kuten YK:n kestävän kehityksen
tavoitteet (UN SDGs), jotka YK:n yleiskokous hyväksyi syksyllä 2015 YK:n kestävän
kehityksen strategian 2030 puitteissa (United Nations System). Henkilökuntaopisto 2018).
Maailmanlaajuisten kestävän kehityksen standardien nousulla, nimeämällä esimerkiksi
Global Reporting Initiativen (GRI) G4-ohjeistukset, YK:n Global Compact, ISO 26000 CSRstandardi ja ympäristöjohtamisjärjestelmät (esim. ISO 14001, EMAS) on tässä suhteessa
paljon merkitystä, ja huomioimme useat niistä oppimisvälineinä ja kannustimina käytännön
toteutukseen.
GreenStar SDG -raportti kattaa kaiken, mikä on toiminnassamme tärkeää 17 SDG:n osalta
ja korostamme itsearvioituja relevanssitasojamme suhteessa kuhunkin yksittäiseen
tavoitteeseen ja selitämme, miten ymmärrämme vastuumme hotelli- ja ravintola-alalla
useissa Suomen kaupungeissa sekä mitä teemme edistääksemme SDG:n toteuttamista.
Neljässä nykyisessä toimintakaupungissa Joensuussa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Vaasassa
älykaupunkikehitykset, kiertotalouden siirtymähankkeet ja ilmastotoimet ovat kuntien
asialistalla ja koemme itsemme merkityksellisenä sidosryhmänä vastaamaan näihin
tarpeisiin kestävän liiketoiminnan kehityksen osalta näissä kaupungeissa.
Seuraavassa keskustelemme kaikista 17 kestävän kehityksen tavoitteesta sekä korostamme
ja kommentoimme erityistä sitoutumistamme niihin. Kuten kenellekään muulle, kaikki
kestävän kehityksen tavoitteet eivät ole yhtä korkealla sovellettavissa omaan toimintaan
koska ne kehitettiin vastaamaan globaaleihin haasteisiin, niin kehitysmaissa kuin
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kehittyneissä maissa. Siksi jotkin kestävän kehityksen tavoitteet ovat meille tärkeämpiä
kuin toiset, sillä toimintamme on Pohjois-Euroopassa, jossa markkinat ovat hyvin
kehittyneet (OECD-maatilastoprofiili – maatiedot Suomi). Samasta syystä jotkin kestävän
kehityksen tavoitteet ovat meille heikommin sovellettavissa (esim. SDG #1: Ei köyhyyttä,
SDG #2: Ei nälkää), mutta pidämme niitä ratkaisevina vauraan globaalin tulevaisuuden
saavuttamiseksi. Monet muut kestävän kehityksen tavoitteet, kuten SDG #11: Kestävät
kaupungit ja yhteisöt, SDG #7: Edullinen ja puhdas energia ja SDG #12: Vastuullinen kulutus
ja tuotanto ovat erittäin tärkeitä GreenStarille ja koko toimialallemme. Nämä ovat
pääosassakestävän kehityksen käytäntöjemme jatkuvassa parantamisessa. Se, että olemme
esimerkiksi Suomen ensimmäinen hiilineutraali hotelliketju, antaa meille mahdollisuuden
jakaa vierailijoillemme, sijoittajillemme, kunnillemme ja muille sidosryhmille tietoa
toiminnastamme ja suunnitelmistamme edistää YK:n ja SDG-tavoitteiden saavuttamista.

GreenStarin taustaa
GreenStar Hotelsin missio ja konsepti linjaavat kunnianhimoisia tavoitteita parhaan
mahdollisen liiketoiminnan kasvupolun löytämisessä sekä kestävän kehityksen ja
yritysvastuun samanaikaisessa huomioimisessa. Tämä tasapaino on tärkeä ja osa
liiketoimintamallia yrityksen perustamisesta ja Joensuun hotelli avaamisesta vuonna 2008
asti. Siksi GreenStarin "vihreä" ei ole sattumaa, vaan kestävän yritysidentiteetin nimiindikaattori. Yrityksen viime vuodet ovat olleet kasvun aikaa, yrityksen avatessa hotellit
Jyväskylään (Keski-Suomi), Lahteen (Päijät-Häme) ja Vaasaan (Pohjanmaa).
Viitaten syvemmälle käsitteelliseen viitekehykseemme kaksi tärkeintä ominaisuutta
luonnehtivat liiketoimintaamme: haluamme tarjota kohtuuhintaista majoitusta sekä
mahdollistaa vierailijoillemme vastuullisen vaihtoehdon valinnan. Usein matkustajien on
uhrattava toinen toisensa vuoksi joko pienen matkabudjetin takia tai pysyäkseen
ympäristö- ja sosiaalitietoisina. GreenStarin avulla molemmat ovat mahdollisia ja
aiommekin avata tulevina vuosina uusia toimipisteitä useisiin Suomen kaupunkeihin,
e s i m e r k i k s i O u l u u n ( Po h j o i s - Po h j a n m a a ) j a H e l s i n k i i n ( U u s i m a a ) .
Laajennussuunnitelmissamme Suomessa on jo kaksitoista GreenStar-hotellia vuonna 2026.
GreenStar-strategia tähtää korkeaan tehokkuustasoon, mikä sisältää säännönmukaisesti
alhaiset käyttökustannukset. Eräs selkeästi havaittu megatrendi Suomessa ja sen
ulkopuolella on laaja-alainen tavoite jättää lineaarisen talouden mallit taakse ja saavuttaa
positiivinen kiertokulku talouden, ympäristön ja ihmisen välillä, kuten monien "älykkäiden
kaupunkien" agendalla Suomen kaupungeissa ja kunnissa. Olemme pätevä kumppani ja
osallistuja tähän ja seuraavassa taulukossa #1 "GreenStar-kaupungit toimintavuodesta
2022" hahmotellaan kaikille neljälle jo avautuneelle hotellille esimerkkejä
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kiertotalousaloitteista, jotka ovat hyvin linjassa. SDG #11 Kestävät kaupungit ja yhteisötkanssa.
K a u p u n k i Alue
(suluissa GSh o t e l l i n
sivuliikkeen
avaaminen)

A r v i o i t u Älykäs kaupunki / kiertotalouspolku
asukasm ä ä r ä
(2022)

J o e n s u u P o h j o i s - ~ 77.000
(2008)
Karjala

CIRCWASTE-projekti Joensuu Smart City oli
toteutettu vuosina 2016-2019 kaupungin
yrityskehitysyhtiö Business Joensuun
sateenvarjossa. Kiertotalouden ratkaisut
Joensuun asuin- ja teollisuusalueille ovat
tässä keskiössä.

J y v ä s k y l ä Keski-Suomi
(2018)

~ 143.000 J o t o t e u t e t t u ä l y k k ä ä n k a u p u n g i n
arvoverkosto, jossa on mukana useita julkisen
ja yksityisen sektorin toimijoita. Kestävät
investoinnit -työpaja vuonna 2020
kiertotalouden toimijoille (järjestäjä KeskiSuomen liitto & Arctic Values).

Lahti (2019)

Päijät-Häme

~ 120.000 Aloite Smart & Clean Lahti; Vuoden 2021
Euroopan vihreä pääkaupunki -voittaja
(Euroopan komission myöntämä). Lahti sai
kansainväliseltä paneelilta tunnustusta
erityisen vahvasta ilmanlaadusta, jätteistä,
vihreästä kasvusta ja ekoinnovaatioista sekä
hallinnosta.

Vaasa (2020)

Pohjanmaa

~ 67.000

Useita kiertotaloushankkeita meneillään ja
suunnitteluvaiheessa. Alueellinen yritys- ja
kehitysyhtiö VASEK edistää voimakkaasti.
Vaasa isännöi vuosittain Vaasa Energy Week
-tapahtumaa, joka on kansainvälisesti
arvostettu tapahtuma, jossa on vahva
kestävän kehityksen painopiste energia-alalla
ja sen ulkopuolella.

Taulukko 1 GreenStarin toimintakaupungit vuodesta 2022 alkaen – uusien kokonaisuuksien
etsintä on jatkuvasti käynnissä)
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GreenStar SDG -raportti – Metodologia
Kuten jokaisessa liiketoiminnassa, myös GreenStarissa lähestymme tehtäviä ja
toimintatapoja systemaattisesti päästäksemme parhaaseen lopputulokseen. Niinkin
monimutkaisen kuin kestävän kehityksen tavoitteiden merkityksen ja suoritustasojen
arvioiminen- kattaen 17 erityistä ja edelleen hyvin erilaista kestävän kehityksen
näkökulmaa- vaatii asianmukaista huolellisuutta ja metodologian sisällyttämistä. Kuten
aiemmin todettiin, emme onneksi aloita tätä tyhjästä, vaan olemme pitäneet kestävää
kehitystä liiketoimintakonseptimme ytimessa toiminnan alusta lähtien ja nyt siirrämme
osaamisemme SDG-viitekehykseen. Pidämme myönteisenä, että Yhdistyneet Kansakunnat
sallii SDG-kuvakkeiden ja SDG-pyörän jakamisen tiedotustarkoituksiin organisaatioden
suoritusten hahmottamiseksi. Arvioinnit perustuvat erilaisiin käyttämiimme tietoihin, joihin
kuuluvat Swecon tekemät laskelmat hiilipäästöistämme, SYKE:n (Suomen ympäristökeskus)
suorittama Life Cycle Assessment (LCA) sekä sähkönkäyttöämme liittyvä dokumentaatio ja
vastaavat tiedot kuten Nordic Green Energyn myöntämä sertifikaatti. Myös muut
materiaalit viittaavat omiin konsepteihimme, kuten ympäristöinsinööri Matias Sivosen
kehittämä hiilineutraaliuden tiekartta ja vuonna 2021 (Arctic Valuesin avustuksella)
käynnistetty ESG-raportointialoite. Tämän sisäisen dokumentaation lisäksi (yhteistyössä eri
konsulttien kanssa) hyödynnämme Global Goals -alustan ja muiden YK:n julkaisujen
hyödyllisiä ohjeita, joissa suositellaan SDG-raportoinnin käytännön asioita. Sisällytämme
myös lyhyen benchmarkin ja keskitymme hotelli- (vieraanvaraisuus) -alan parhaisiin
käytäntöihin. Tästä syystä luotamme myös tieteellisiin tietoihin ja julkaisuihin, ja
analysoidun aineistoamme koskeva dokumentaatio on esitetty raportin alareunassa
olevassa lähdeluettelossa. Tekstin sisäiset viittaukset antavat lisäselvyyttä ja annamme
myös ristiviittauksia muihin GreenStar-julkaisuihin, kuten verkkosivujen sisältöön,
päästölaskelmiin neljän kaupungin kaikkien neljän hotellikonttorin osalta sekä GreenStar
ESG:n lausuntoon ja raporttiin 2021.
Kun on kyse sitoumuskuvauksistamme, otamme huomioon enemmän kuin pelkät 17
kestävän kehityksen tavoitteen otsikot. Globaalit tavoitteet -kehys sisältää kullekin SDGkohtaiselle tavoitteelle, esimerkiksi SDG #12: Vastuullinen kulutus ja tuotanto sisältää
yksitoista tavoitetta, jotka on ryhmitelty kohdista 12.1-12.8 ja 12.a-12.c. Jokaisesta
toimijasta ja organisaatiosta riippuen näillä erityisillä kohteilla voi silti olla eri
merkityksellisyystasoja.

GreenStar-raportti – Sitoumuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteille
GreenStar-merkityksellisyystasot
Esittelemme alla erittäin korkean, korkean ja kohtalaisen merkityksellisyyden kestävän
kehityksen tavoitteemme (ks. Taulukko 3 "GreenStar ja klusteroidut YK:n kestävän
kehityksen tavoitteet sisäisesti tunnistettujen vaikutustasojen perusteella”) alla. Yhteensä
kymmenen kestävän kehityksen tavoitettamme varten tarjoamme entistä
perusteellisempaa raportointia ja arviointia ja olemme kehittäneet GreenStar-asteikon,
jossa annetaan jokaiselle tietyn SDG:n tavoitteelle arvosana yhdestä viiteen vihreään
tähteen, mikä osoittaa tavoitteen osuvuuden missiomme, strategiamme ja päivittäistiin
toimintoihimme nähden. Alla olevassa taulukossa 2 “GreenStar – SDG-arviointitasot”
korostetaan, mitä kukin osuvuustaso tarkoittaisi globaalien tavoitteiden osalta.

GreenStar – Merkityksellisyystasojen kuvaus

GreenStar
merkityksellisyys
(Asteikko 1-5 tähteä)

Erittäin korkea merkityksellisyystaso GreenStarille. Viiden
tähden segmentissä ovat SDG-tavoitteet, jotka ovat myös
arvoketjussamme erittäin tärkeitä. Tähän sisältyy myönteisten
vaikutusten toteuttaminen esimerkiksi käyttämällä puhdasta
energiaa, vähentämällä luonnonvarojen käyttöä, edistämällä
älykkäiden kaupunkien kehitystä sekä takaamalla vierailijoiden
ja työntekijöiden terveys ja turvallisuus.

★★★★
★

Korkea merkitys GreenStarille. Neljän tähden segmenttiin
kuuluvat SDG-tavoitteet, joilla on suuri merkitys ja joiden avulla
voimme tehdä aloitteita ja saavuttaa myönteisiä vaikutuksia tai
päinvastoin välttää kielteisiä vaikutuksia. Tämä voi liittyä
suunnitelmiin siirtyä kohti kiertotaloutta ja olla edelläkävijä
kestävän matkailun alalla.

★★★★

Kohtalainen merkitys GreenStarille. Kolmen tähden segmenttiin
kuuluvat SDG-tavoitteet, jotka kattavat merkityksellisiä
näkökohtia, jotka liittyvät jossain määrin toimintaamme. Tämä
voi liittyä yhteistyöhön ja kumppanuuksiin paikallishallintojen
kanssa tai alueellisen kestävän liiketoiminnan kehityksen
edistämiseen.

★★★

GreenStarin merkityksellisyystaso vaihtelee alhaisesta
keskinkertaiseen. Kahden tähden segmenttiin kuuluvat
merkitykselliset näkökohdat, jotka voivat liittyä toimintaamme
tai jotka ovat merkityksellisiä liikekumppaneillemme,
vierailijoillemme tai muille sidosryhmillemme. Tällaisia voisivat
olla esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä koskeva akateeminen
työ, jota voimme tukea mutta jota emme itse toteuta.

★★

GreenStarin merkitys on alhainen, kun kyse on
täytäntöönpanosta. Yhden tähden merkintä on usein SDGtavoitteille, jotka keskittyvät erityisesti kehitysmaiden
kestävään kehitykseen. Me GreenStarilla arvostamme kuitenkin
suuresti globaalien tavoitteiden globaalia kokonaisnäkemystä.

★

Taulukko 2 GreenStar - SDG-arviointitasot
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Vaikutustaso

YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet

Erittäin korkea

Kohtalainen

Matala

Taulukko 3 GreenStar ja klusteroidut YK:n SDG-tavoitteet sisäisesti tunnistettujen
vaikutustasojemme perusteella

GreenStar ja sen kestävän kehityksen tavoitteet (SDG:t), joilla on korkea
merkitys
Seuraavassa hahmotellaan viisi kestävän kehityksen tavoitetta, jotka analyysimme
perusteella osoittavat korkeaksi tai erittäin tärkeäksi toiminnallemme. Nämä viisi kestävää
kehitystä ovat SDG #7: Edullinen ja puhdas energia, SDG #8: Ihmisarvoinen työ ja
talouskasvu, SDG #9: Teollisuus, Innovaatio ja Infrastruktuuri, SDG #11: Kestävät kaupungit
ja yhteisöt ja SDG #12: Vastuullinen kulutus ja tuotanto ja ne kaikki on määritelty joko
viiden tai neljän tähden merkityksellisyyteen, kuten menetelmäosassa on tarkemmin
kuvattu.
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GreenStar ja YK:n SDG #7 edullinen ja puhdas energia
Monet negatiiviset ekologiset vaikutukset planeetallemme johtuvat
ihmiskunnan valtavasta energiantarpeesta ja valitettavasti tämä
energiannälkä jopa kasvaa. Fossiilisia polttoaineita ja
uusiutumattomia luonnonvaroja kulutetaan edelleen valtavasti

★★★★
★

energian tuottamiseen, ja vaikka viime vuosien paradigma on
muuttunut kohti uusiutuvia energialähteitä, siirtymä on silti erittäin
haastava.
Jo yritystä vuonna 2005 suunnitellessa ymmärsimme GreenStarissa,
että hotellisektori tarvitsee selkeästi muutosta, pitkälti kestävien
energialähteiden käytön lisäämiseksi. Hiilen, öljyn ja kaasun
polttaminen ei voinut olla varteenotettava ratkaisu, ja vain neljä
vuotta myöhemmin Kööpenhaminassa, Tanskassa (joulukuussa
2009) pidetyssä merkittävässä YK:n COP 15 -ilmastokonferenssissa
tämä aihe sai huomiota myös paljon laajemmin. Markkinaalueemme on Suomi- jonka maantieteellinen sijainti PohjoisEuroopan perällä perustuu suureen energian saantiin- joten olemme
tietoisia siitä, että puhdas ja edullinen energia on toiminnassamme
äärimmäisen tärkeää jotta voimme kestää suhteellisen pitkiä ja
kylmiä talvikausia. Tästä syystä tuemme voimakkaasti tavoitteita
7.1, 7.2, 7.3 ja 7.a edistääksemme energiatehokkuuden toteutumista
ja uusiutuvan energian osuuden kasvattamista. Ymmärrämme, että
tieteellinen työ uusiutuvien energialähteiden tehokkaamman
varastoinnin mahdollistamiseksi ja uudet ratkaisut
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ovat olennaisia SDG 7:n
saavuttamiseksi vuoteen 2030 asti.
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Taulukko 4 SDG #7 – GreenStar-tavoitteen arvioinnit

SDG #7 Varmistetaan kohtuuhintaisen, luotettavan, kestävän ja
nykyaikaisen energian saanti kaikille.
7.1 Varmistetaan vuoteen 2030 mennessä kohtuuhintaisten, luotettavien ja
nykyaikaisten energiapalvelujen yleinen saatavuus.
7.2 Lisätään vuoteen 2030 mennessä merkittävästi uusiutuvan energian osuutta
maailmanlaajuisesta energialähteiden yhdistelmästä.
7.3 Vuoteen 2030 mennessä kaksinkertaistetaan energiatehokkuuden
maailmanlaajuinen parantumisvauhti.
7.a Tehostetaan 2030 mennessä kansainvälistä yhteistyötä puhtaan energian
tutkimuksen ja teknologian, ml. uusiutuvan energia, energiatehokkuuden ja
kehittyneen ja puhtaamman fossiilisia polttoaineita käyttävän teknologian
saatavuuden helpottamiseksi ja edistetään investointeja energiainfraan ja
puhtaaseen energiaan
7.b Laajennetaan vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja parannetaan
teknologiaa nykyaikaisten ja kestävien energiapalvelujen tarjoamiseksi kaikille
kehitysmaissa, erityisesti vähiten kehittyneissä maissa, pienissä
saarikehitysmaissa ja sisämaassa sijaitsevissa kehitysmaissa, niiden omien
tukiohjelmien mukaisesti.
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GreenStar ja YK:n SDG #8 Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu
GreenStarilla tämä tavoite oli monien muiden tapaan keskeinen kauan
ennen kestävän kehityksen tavoitteiden syntymistä. Hyvät työolot
kaikilla toimintasegmenteillä ovat meille ensiarvoisen tärkeitä ja
korostavat erityisesti terveyttä ja turvallisuutta sekä oikeudenmukaista

★★★
★

palkkaa. Onneksi jo Suomen markkinat tarjoavat vahvan oikeudellisen
kehyksen tässä suhteessa. Jatkuvasti kehittämämme itseohjautuvuus
hotellikohtaisissa tiimeissämme sekä erilaiset rekrytointi- ja
koulutusohjelmamme myös osallistavat henkilöstöämme ja tekevät
työstä mielekkäämpää.
Talouskasvu sekä ekologisten ja sosiaalisten ulottuvuuksien
samanaikainen huomioiminen on yksi yhteiskuntamme keskeisistä
haasteista. Luotamme GreenStarilla siihen, että olemme jo saavuttaneet
hyvän tasapainon, ja olemme myös tietoisia siitä, että meidän on
arvioitava itseämme usein, sisäisesti ja ulkoisesti sopeutuaksemme
muutoksiin jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. On syytä mainita, että
tämä tasapaino mahdollistaa yritysten paremman kestävyyden
finanssikriisien aikana, varsinkin kun hotelli-ala oli yksi vakavimmin
kärsineistä Covid-19-kriisin vuoksi.
SDG #8:n puitteissa arvostamme Tavoitteessa 8.9 hahmoteltua kestävän
matkailun määritelmää ja merkitystä. Tämä kohta vaatii selvästi paljon
enemmän huomiota sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoilta. Ei
ole kestävää huomioida vain ekologisia näkökohtia, vaan myös
kulttuurien säilytys ja työpaikkojen tarjonta kunnollisilla palkoilla on
keskeistä.
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SDG #8 Edistetään kestävää, osallistavaa ja kestävää
talouskasvua, täystyöllisyyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä
ihmisarvoista työtä kaikille.
8.1 Ylläpitää talouskasvua henkeä kohti kansallisten olosuhteiden mukaisesti ja
erityisesti vähintään 7 prosentin vuotuista bruttokansantuotteen kasvua vähiten
kehittyneissä maissa.
8.2 Parannetaan talouden tuottavuutta monipuolistamisen, teknologisen
parantamisen ja innovoinnin avulla, myös keskittymällä korkean lisäarvon ja
työvoimavaltaisiin aloihin.
8.3 Edistetään kehityssuuntautunutta politiikkaa, jolla tuetaan tuotannollista
toimintaa, ihmisarvoisten työpaikkojen luomista, yrittäjyyttä, luovuutta ja
innovointia sekä kannustetaan mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten
yritysten virallistamista ja kasvua muun muassa rahoituspalvelujen saatavuuden
avulla.
8.4 Parannetaan asteittain vuoteen 2030 mennessä kulutuksen ja tuotannon
maailmanlaajuista resurssitehokkuutta ja pyritään irrottamaan talouskasvu ja
ympäristön pilaantuminen toisistaan kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevan
kymmenvuotisen ohjelmakehyksen mukaisesti kehittyneiden maiden toimiessa
edelläkävijöinä.
8.5 Saavutetaan vuoteen 2030 mennessä täysi ja tuottava työllisyys ja
ihmisarvoinen työ kaikille naisille ja miehille, myös nuorille ja vammaisille,
sekä samapalkkaisuus samanarvoisesta työstä.
8.6 Vuoteen 2020 mennessä on vähennettävä huomattavasti niiden nuorten
osuutta, jotka eivät ole työssä, koulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa.
8.7 toteuttamaan välittömiä ja tehokkaita toimenpiteitä pakkotyön poistamiseksi,
nykyaikaisen orjuuden ja ihmiskaupan lopettamiseksi ja lapsityövoiman
pahimpien muotojen, mukaan lukien lapsisotilaiden värväys ja käyttö,
kieltämiseksi ja poistamiseksi ja 2025 mennessä lopettamaan lapsityövoiman
käytön kaikissa muodoissaan.
8.8 Suojellaan työntekijöiden oikeuksia ja edistetään turvallista työympäristöä
kaikille työntekijöille, myös siirtotyöläisille, erityisesti naispuolisille
siirtotyöläisille ja epävarmassa työsuhteessa oleville.
8.9 Suunnitellaan ja toteutetaan vuoteen 2030 mennessä politiikkoja, joilla
edistetään kestävää matkailua, joka luo työpaikkoja ja edistää paikallista
kulttuuria ja tuotteita.
8.10 Vahvistetaan kotimaisten rahoituslaitosten valmiuksia edistää ja laajentaa
pankki-, vakuutus- ja rahoituspalvelujen saatavuutta kaikille.
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8.a Lisätään kehitysmaille ja erityisesti vähiten kehittyneille maille
myönnettävää kauppaa tukevaa apua (Aid for Trade), myös vähiten kehittyneille
★
maille annettavan kauppaan liittyvän teknisen avun yhdennetyn kehyksen avulla.
8.b Kehitetään ja otetaan käyttöön vuoteen 2020 mennessä maailmanlaajuinen
nuorisotyöllisyysstrategia ja pannaan täytäntöön Kansainvälisen työjärjestön
★
(ILO) maailmanlaajuinen työllisyyssopimus.
Taulukko 5 SDG #8 – GreenStar-tavoitteen arvioinnit
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GreenStar ja YK:n SDG #9 teollisuus, innovaatio ja infrastruktuuri
Innovatiivinen ajattelutapa nykyaikaisessa liiketoiminnassa on kestävän
kehityksen mukaista, eikä aktiivisuus ravintola- ja matkailualalla ole
tässä poikkeus. Entistä nopeamman muutoksen myötä innovatiivisia
ratkaisuja on myös kehitettävä nopeammin kuin koskaan ennen. Se,

★★★
★

mikä oli modernia ja hyvin toimivaa vain vuosikymmen sitten, saattaa
olla vanhentunutta ja toimimatonta nykyään. Viime vuosisadalla nämä
vanhentumisjaksot olivat ilmeisesti huomattavasti pidempiä kuin
nykyään.
GreenStar on, kuten tämän raportin johdannossa ja myös muissa
yritysjulkaisuissa korostetaan, tällä hetkellä laajentumisvaiheessa.
Tulevina vuosina pyrimme avaamaan kahdeksan hotellia muihin
kaupunkeihin. Kohdekaupunkien valintaan vaikuttaa se, missä määrin
kaupunkiin rakennetaan infrastruktuuria ja innovaatioita ja missä määrin
me itse voimme osallistua kehittämiseen. Esimerkiksi Target 9.4 kertoo
resurssitehokkuuden merkityksestä ja infrastruktuurin päivittämisestä
vastaamaan yleistä SDG:tä #9 vuoteen 2030 mennessä. GreenStar
Hotels kestävänä ja vaihtoehtoisena majoitusratkaisuna on mielekäs
ratkaisu matkustajille asua tilapäisesti kyseisessä kaupungissa samalla
mahdollistaen myös paikallisen teollisen kehityksen ja talouskasvun.
Terveys ja hyvinvointi ovat myös elintärkeitä voimavaroja
liiketoimintaympäristössä, ja ne ovat linjassa infrastruktuurin
kehittämisen ja kestävän teollistumisen kanssa. Siksi tuemme vahvasti
myös Target 9.1:tä kestävän infrastruktuurin kehittämiseksi, myös
erityisesti toimitilojemme osalta. Sekä vieraamme että hotellin
henkilökunta ovat turvallisessa ja kestävässä ympäristössä GreenStar
Hotelsilla.
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SDG #9 Rakennetaan kestävää infrastruktuuria, edistetään
osallistavaa ja kestävää teollistumista ja edistetään innovointia.
9.1 Kehitetään laadukasta, luotettavaa, kestävää ja joustavaa infrastruktuuria,
myös alueellista ja rajat ylittävää infrastruktuuria, taloudellisen kehityksen ja
ihmisten hyvinvoinnin tukemiseksi keskittyen kohtuuhintaisiin ja tasapuolisiin
käyttömahdollisuuksiin kaikille.
9.2 Edistetään osallistavaa ja kestävää teollistumista ja nostetaan vuoteen 2030
mennessä merkittävästi teollisuuden osuutta työllisyydestä ja
bruttokansantuotteesta kansallisten olosuhteiden mukaisesti ja
kaksinkertaistetaan sen osuus vähiten kehittyneissä maissa.
9.3 Parannetaan erityisesti kehitysmaissa toimivien pienteollisuus- ja muiden
yritysten mahdollisuuksia saada rahoituspalveluja, mukaan lukien
kohtuuhintaiset luotot, ja niiden integroitumista arvoketjuihin ja markkinoihin.
9.4 Parannetaan vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja uudistetaan
teollisuutta, jotta siitä tulisi kestävää, lisätään resurssien käytön tehokkuutta ja
otetaan käyttöön puhtaita ja ympäristöä säästäviä teknologioita ja
teollisuusprosesseja, ja kaikki maat ryhtyvät toimiin omien valmiuksiensa
mukaisesti.
9.5 Tehostetaan tieteellistä tutkimusta, parannetaan teollisuudenalojen
teknologisia valmiuksia kaikissa maissa, erityisesti kehitysmaissa, muun muassa
kannustamalla innovointia vuoteen 2030 mennessä ja lisäämällä huomattavasti
tutkimus- ja kehitystyöntekijöiden määrää miljoonaa asukasta kohti sekä julkisia
ja yksityisiä tutkimus- ja kehitysmenoja.
9.a Edistetään kestävää ja kestävää infrastruktuurikehitystä kehitysmaissa
lisäämällä taloudellista, teknologista ja teknistä tukea Afrikan maille, vähiten
kehittyneille maille, sisämaassa sijaitseville kehitysmaille ja pienille
saarikehitysmaille.
9.b Tuetaan kotimaista teknologian kehittämistä, tutkimusta ja innovointia
kehitysmaissa muun muassa varmistamalla suotuisa poliittinen
toimintaympäristö muun muassa teollisuuden monipuolistamiselle ja
hyödykkeiden lisäarvon tuottamiselle.
9.c Lisätään merkittävästi tieto- ja viestintätekniikan saatavuutta ja pyritään
tarjoamaan vähiten kehittyneille maille yleinen ja kohtuuhintainen pääsy
Internetiin vuoteen 2020 mennessä.
Taulukko 6 SDG #9 – GreenStar-tavoitteen arvioinnit

15

GreenStar
Merkityksellisyys
(asteikko 1 - 5
tähteä)

★★★
★★★
★★
★★★★★
★★
★
★
★

￼

￼

￼

GreenStar-raportti – Sitoumuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

GreenStar ja YK:n SDG #11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt
Älykäs kaupunkikehitys on nykyään korkealla poliittisella asialistalla, ja
tähän on hyvä syy. Suomessa, kuten monissa muissakin paikoissa
ympäri Eurooppaa ja maailmaa on kaupungistuminen ollut käynnissä jo
pidempään, mikä vaatii toimia julkiselta ja yksityiseltä sektorilta.

★★★
★

Hotelli- ja ravintola-alalla on tässä yhteydessä myös vastuuta, ja me
GreenStarilla osallistumme kestävällä liiketoimintakonseptillamme, joka
on osallisena älykkäiden kaupunkialueiden kehittämisessä.
Kuten mainittua, GreenStar on avannut hotellit jo neljään Suomen
kaupunkiin eli Joensuuhun, Jyväskylään, Lahteen ja Vaasaan. Kaikilla
näillä kaupungeilla on keskeinen rooli Suomen siirtymäprosesseissa
kohti kiertotaloutta ja Suomen ilmastotavoitteiden ja kestävän
kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa tietyillä alueilla. Kaikki neljä
kaupunkia ovat alueensa pääkaupunkeja Suomessa. Jo nyt ja vielä
suuremmassa määrin tulevaisuudessa GreenStar on/tulee olemaan
arvokas osallistuja missä tahansa toimintamme tapahtuukin tukiessaan
aloitteita älykkäiden kaupunkien kehittämiseen (esim. Tavoite 11.a).
Älykkäiden kaupunkien käsite merkitsee pyrkimystä resurssien ja
energian alhaiseen kulutustasoon ja ekologisen jalanjäljen jatkuvaan
alentamiseen mahdollisimman suuressa määrin.
Korostamme muun muassa Tavoitetta 11.6, joka pyrkii vähentämään
merkittävästi kaupunkien ympäristövaikutuksia, mukaan lukien
erityisesti mittareita, kuten ilmanlaatu ja jätetasot. GreenStarilla tämä
linkittyy elinkaariarviointiin ja näiden tulosten perusteella aiomme
jatkuvasti vähentää haitallisia päästöjä ja tehostaa jätehuoltoa.
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SDG #11 Tehdään kaupungeista ja asutuskeskuksista
osallistavia, turvallisia, joustavia ja kestäviä.
11.1 Vuoteen 2030 mennessä on varmistettava, että kaikilla on mahdollisuus
saada riittävät, turvalliset ja kohtuuhintaiset asunnot ja peruspalvelut, ja
parannettava slummeja.
11.2 Tarjotaan vuoteen 2030 mennessä kaikille turvalliset, kohtuuhintaiset,
esteettömät ja kestävät liikennejärjestelmät, parannetaan liikenneturvallisuutta
erityisesti laajentamalla julkista liikennettä ja kiinnitetään erityistä huomiota
haavoittuvassa asemassa olevien, naisten, lasten, vammaisten ja ikääntyneiden
henkilöiden tarpeisiin.
11.3 Parannetaan vuoteen 2030 mennessä osallistavaa ja kestävää
kaupungistumista sekä valmiuksia osallistavaan, integroituun ja kestävään
asutuksen suunnitteluun ja hallintaan kaikissa maissa.
11.4 Tehostetaan toimia maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi ja
turvaamiseksi.
11.5 Vuoteen 2030 mennessä vähennetään merkittävästi kuolemantapausten ja
katastrofien kohteeksi joutuneiden ihmisten määrää sekä vähennetään
merkittävästi katastrofien, myös vesikatastrofien, aiheuttamia suoria taloudellisia
menetyksiä suhteessa maailman bruttokansantuotteeseen keskittyen köyhien ja
haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten suojeluun.
11.6 Vähennetään vuoteen 2030 mennessä kaupunkien haitallisia
ympäristövaikutuksia asukasta kohden muun muassa kiinnittämällä erityistä
huomiota ilmanlaatuun sekä yhdyskunta- ja muuhun jätehuoltoon.
11.7 Tarjotaan vuoteen 2030 mennessä kaikille pääsy turvallisiin, osallistaviin ja
esteettömiin vihreisiin ja julkisiin tiloihin, erityisesti naisille ja lapsille,
ikääntyneille ja vammaisille henkilöille.
11.a Tuetaan myönteisiä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä yhteyksiä
kaupunki-, kaupunkien lähi- ja maaseutualueiden välillä vahvistamalla kansallista
ja alueellista kehityssuunnittelua.
11.b Lisätään vuoteen 2020 mennessä huomattavasti niiden kaupunkien ja
asutuskeskusten määrää, jotka ottavat käyttöön ja panevat täytäntöön
yhdennettyjä toimintalinjoja ja suunnitelmia osallisuuden, resurssitehokkuuden,
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen sekä katastrofien
sietokyvyn edistämiseksi, sekä kehitetään ja pannaan täytäntöön kokonaisvaltaista
katastrofiriskien hallintaa kaikilla tasoilla Sendain puitesuunnitelman (Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030) mukaisesti.
11.c Tuetaan vähiten kehittyneitä maita muun muassa taloudellisen ja teknisen
avun avulla kestävien ja kestävien rakennusten rakentamisessa paikallisia
materiaaleja hyödyntäen.
Taulukko 7 SDG #11 – GreenStar-tavoitteen arvioinnit
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GreenStar ja YK:n SDG #12 vastuullinen kulutus ja tuotanto
Tämä SDG on yksi GreenStarin kannalta oleellisimmista painottaen
erityisesti vastuullisen kulutuksen näkökulmaa. Hotellitoimintamme on
luonnollisesti riippuvainen luonnonvaroista lämmityksen, veden ja
sähkön osalta.

★★★
★

GreenStarilla ymmärrämme tämän toiminnan alkuajoista lähtien ja
panostamme kulutuksen alentamiseen sekä teetämme säännöllisesti
ulkopuolisia asiantuntija-arviointeja. Elinkaariarvioinnin työkalu on
erittäin mielekäs kuvaamaan materiaalivirtoja toiminnassamme.
Strategisena lähestymistapana arvioimme yhden yön GreenStarhotellissa yöpymisen ympäristövaikutukset, joihin sisältyy materiaalien
ja resurssien kulutus. Tämän ansiosta voimme toteuttaa
ympäristöjohtamisen ja jatkuvan parantamisen prosesseja, koska
tietomme ja suorituskykymme toimivat alan vertailukohtana.
Korostamme, että Tavoite 12.b painottaa matkailualaa ja että
ympäristötiedon seurannalla on myös myönteisiä sosioekonomisia
vaikutuksia, kuten työpaikkojen luominen ja kulttuurin säilyttäminen.
GreenStarilla olemme yhtä mieltä tämän Tavoitteen merkittävyydestä.

Taulukko 8 SDG #12 – GreenStar-tavoitteen arvioinnit

GreenStar ja sen SDG:t, joilla on kohtalainen merkitys
Seuraavassa hahmottelemme viisi SDG:tä, jotka klusteroimme analyysimme perusteella
kohtalaisen merkityksellisyyden kategoriaan toimintamme kannalta. Nämä viisi kestävää
kehityksen SDG:t ovat SDG #13: Ilmastotoimet, SDG #3: Hyvä terveys ja hyvinvointi, SDG
#6: Puhdas vesi ja sanitaatio, SDG #5: Sukupuolten tasa-arvo ja SDG #17: Kumppanuudet
tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikki on nimetty merkitykseltään kolmella tähdellä, kuten
menetelmäosassa tarkemmin kuvataan.
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GreenStar ja YK:n SDG #13 -ilmastotoiminta
YK:n yleiskokous käynnisti vain viisi Tavoitetta ilmastotoimille SDG
#13:ta osalta, ja vaikka niitä onkin suhteellisen vähän, ovat ne
maailmanlaajuisessa kontekstissa erittäin tärkeitä. Globaalin yhteisön kyky
ratkaista nämä Tavoitteet tulee ratkaisemaan sen, millainen tulevaisuus

★★★

maapallolla on. Siksi, kuten kaikki muutkin toimijat, tarkastelemme
ilmastovaikutuksiamme ja meillä on jo useita tehtyjä toimenpiteitä, jotka
edistävät Suomen yksittäisiä ilmastotavoitteita kansakuntana ja myös
hotelliemme kaupunkien/alueiden Tavoitteita.
Hiilijalanjäljet ja oikeat kasvihuonekaasupäästölaskelmat ovat monien
organisaatioiden keskeinen tehtävä nykyään. GreenStarilla on selkeä kuva
päästöistään, sillä yhteistyössä eurooppalaisen suunnittelukonsultti Swecon
kanssa laskemme perusteellisesti kaikkien neljän (jo toimivan) GreenStar
Hotel -yksikön päästöt Suomessa. Tämän perusteella tiedämme tarvittavat
määrät hiilidioksidipäästöjen kompensointiin ja näin ollen meistä tuli
Suomen ensimmäinen hiilineutraali hotelliketju 2019. Hiilineutraalius sopii
hyvin yhteen SDG 13:n kanssa.
Silti annoimme tälle kestävän kehityksen tavoitteelle kohtuullisen
merkityksellisyyden johtuen siitä, että hiilidioksidipäästöjen
vähentämiseen on puututtava globaalisti ja kokonaisvaltaisesti, kuten
tavoitteissa 13.a ja 13.b on todettu esimerkiksi ottamalla huomioon myös
roolin ja toiminnan kehitysmaissa. .
Haluamme myös korostaa arvostavamme sitä, että Tavoite 13.3 painottaa
koulutusta ja tietoisuuden lisäämistä ilmastokriisin torjuntaan.
GreenStarilla olemme samaa mieltä tästä, ja aiomme olla hyvä esimerkki
siitä, miten käytämme toimitilaamme ja kommunikoimme
vierailijoidemme, sijoittajiemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.
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SDG #13. Ryhdytään kiireellisiin toimiin ilmastonmuutoksen
ja sen vaikutusten torjumiseksi.

GreenStar
Merkityksellisyys
(asteikko 1 - 5
tähteä)

13.1 Ilmastoon liittyvien vaarojen ja luonnonkatastrofien sietokyvyn ja
sopeutumiskyvyn vahvistaminen kaikissa maissa.

★★★★

13.2 Ilmastonmuutostoimenpiteiden sisällyttäminen kansalliseen politiikkaan,
strategioihin ja suunnitteluun.
13.3 Parannetaan koulutusta, tietoisuuden lisäämistä sekä inhimillisiä ja
institutionaalisia valmiuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen
sopeutumiseksi, sen vaikutusten vähentämiseksi ja ennakkovaroittamiseksi.
13.a Toteutetaan ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien
puitesopimuksen kehittyneiden maiden antama sitoumus, jonka mukaan vuoteen
2020 mennessä on otettava käyttöön vuosittain 100 miljardia dollaria kaikista
lähteistä kehitysmaiden tarpeisiin mielekkäiden hillitsemistoimien ja
täytäntöönpanon avoimuuden puitteissa, ja otetaan vihreä ilmastorahasto
täysimääräisesti käyttöön sen pääomittamisen kautta mahdollisimman pian.
13.b Edistetään mekanismeja, joilla parannetaan valmiuksia
ilmastonmuutokseen liittyvään tehokkaaseen suunnitteluun ja hallintaan vähiten
kehittyneissä maissa ja pienissä kehittyvissä saarivaltioissa, myös keskittyen
naisiin, nuoriin sekä paikallisiin ja syrjäytyneisiin yhteisöihin.
Taulukko 9 SDG #13 – GreenStar-tavoitteen arvioinnit
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GreenStar ja YK:n SDG #3 Hyvä terveys ja hyvinvointi
Vaikka monet erityisistä tavoitteista eivät näytä suurelta osin soveltuvan
GreenStariin ja sen toimintaan Pohjois-Euroopassa, päätimme silti
sisällyttää tämän SDG:n, koska meillä on kokonaisvaltainen
lähestymistapa terveyteen, hyvinvointiin ja myös turvallisuuskysymyksiin.

★★★

Hotelliketjuna olemme laaja-alaisesti vastuussa vieraillemme ja
henkilöstöllemme, mikä edellyttää hotellin tilojen jatkuvaa arviointia ja
ylläpitoa.
Löydämme meille merkityksellisiä näkökohtia Tavoitteesta 3.9, joka
korostaa vaarallisten kemikaalien sekä ilman, veden ja maaperän
saastumisen välttämistä minkä tahansa toiminnan perusteella. Tuemme tätä
tavoitetta ja osallistumme tähän osana ympäristöasioiden hallintaamme.
Vuodesta 2020 ja pandemiakriisin puhkeamisesta olemme sopeutuneet
tilanteeseen vastuullisimmalla tavalla mm. tarjoamalla lisää
desinfiointiaineita, tiedottaneet alueellisita määräyksistä ja ohjeista
aktiivisesti, ja sulkeneet toimipisteet vaikeina ja epävarmoina aikoina
vuonna 2020.
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SDG #3. Varmistetaan terve elämä ja edistetään hyvinvointia
kaikille kaikissa ikäryhmissä.
3.1 Alennetaan vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuinen äitiyskuolleisuus alle
70:een 100 000 elävänä syntynyttä kohti.
3.2 Lopetetaan vuoteen 2030 mennessä vastasyntyneiden ja alle viisivuotiaiden
lasten ehkäistävissä olevat kuolemat siten, että kaikki maat pyrkivät alentamaan
vastasyntyneiden kuolleisuuden vähintään 12:een 1000 elävänä syntynyttä kohti ja
alle viisivuotiaiden kuolleisuuden vähintään 25:een 1000 elävänä syntynyttä kohti.
3.3 Aids-, tuberkuloosi-, malaria- ja laiminlyötyjen trooppisten tautien
epidemioiden lopettaminen vuoteen 2030 mennessä sekä hepatiittien,
vesivälitteisten tautien ja muiden tartuntatautien torjunta.
3.4 Vähennetään vuoteen 2030 mennessä kolmanneksella tartuntatautien
aiheuttamaa ennenaikaista kuolleisuutta ennaltaehkäisyn ja hoidon avulla sekä
edistetään mielenterveyttä ja hyvinvointia.
3.5 Vahvistetaan päihteiden väärinkäytön, myös huumausaineiden väärinkäytön ja
alkoholin haitallisen käytön, ehkäisyä ja hoitoa.
3.6 Puolittaa vuoteen 2020 mennessä tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja
loukkaantuneiden määrä maailmanlaajuisesti.
3.7 Varmistetaan vuoteen 2030 mennessä seksuaali- ja
lisääntymisterveydenhuoltopalvelujen yleinen saatavuus, mukaan lukien
perhesuunnittelu, tiedotus ja koulutus, sekä lisääntymisterveyden sisällyttäminen
kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin.
3.8 Yleisen terveydenhuollon kattavuus, mukaan lukien taloudellinen riskisuoja,
laadukkaiden keskeisten terveydenhuoltopalvelujen saatavuus sekä turvallisten,
tehokkaiden, laadukkaiden ja kohtuuhintaisten keskeisten lääkkeiden ja rokotteiden
saatavuus kaikille.
3.9 Vaarallisista kemikaaleista sekä ilman, veden ja maaperän pilaantumisesta ja
saastumisesta johtuvien kuolemantapausten ja sairauksien määrän merkittävä
vähentäminen vuoteen 2030 mennessä.
3.a Vahvistetaan tarvittaessa tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman
terveysjärjestön puitesopimuksen täytäntöönpanoa kaikissa maissa.
3.b tukemaan rokotteiden ja lääkkeiden tutkimusta ja kehittämistä tartuntatauteja ja
muita kuin tartuntatauteja vastaan, jotka vaikuttavat ensisijaisesti kehitysmaihin,
sekä tarjoamaan kohtuuhintaisia välttämättömiä lääkkeitä ja rokotteita TRIPSsopimusta ja kansanterveyttä koskevan Dohan julistuksen mukaisesti, jossa
vahvistetaan kehitysmaiden oikeus käyttää täysimääräisesti teollis- ja
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen
määräyksiä, jotka koskevat joustoja kansanterveyden suojelemiseksi, ja erityisesti
tarjoamaan lääkkeiden saatavuutta kaikille.
3.c Lisätään merkittävästi terveydenhuollon rahoitusta sekä
terveydenhuoltohenkilöstön rekrytointia, kehittämistä, koulutusta ja säilyttämistä
kehitysmaissa, erityisesti vähiten kehittyneissä maissa ja pienissä
saarikehitysmaissa.
3.d Vahvistetaan kaikkien maiden, erityisesti kehitysmaiden, valmiuksia
ennakkovaroittamiseen, riskien vähentämiseen ja kansallisten ja
maailmanlaajuisten terveysriskien hallintaan.
Taulukko 10 SDG #3 – GreenStar-tavoitteen arvioinnit

22

GreenStar
Merkityksellisyys
(asteikko 1 - 5
tähteä)

★
★
★
★★
★★
★★
★★
★★
★★★★
★★
★★
★
★★★

￼

￼

￼

GreenStar-raportti – Sitoumuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

GreenStar ja YK:n SDG #6 Puhdas vesi ja sanitaatio
Kun ihmisiltä ympäri maailmaa kysytään, mistä Suomi on kuuluisa, joku
voisi sanoa, että se on tuhansien järvien maa (itse asiassa järviä on paljon
enemmän) ja makean veden erinomaisesta laadusta. Tämä on valtava
voimavara, josta on huolehdittava pitkällä aikavälillä. Olisi valtava virhe

★★★

pitää itsestäänselvyytenä, että veden laatu säilyy korkeana ilman mitään
ponnistuksia. Siksi jokaisen Suomen toimijan yhteiskunnallinen vastuu on
kunnioittaa vesivaroja niin "sisään- että ulosvirtauksessa", eli kulutuksessa,
mutta myös jätevesivirroissa.
Kaikkia kaupunkeja, joissa on hotellimme, ympäröivät koskemattomat ja
suurelta osin terveet ekosysteemit. Jyväskylä ja Lahti liittyvät itse asiassa
vesiväylillä (pääasiassa Suomen toiseksi suurimman Päijänteen kautta)
vaikka matkaa on yli 100 kilometriä.
Matkailu- ja ravintola-alalla toivotamme tervetulleiksi vieraita ympäri
maailmaa ja käsitykset makean veden säilytystarpeista voivat olla erilaisia
yksilöiden välillä, joten aiomme lisätä tietoisuutta tämän aiheen
merkityksestä ja lisäksi parannamme ympäristö- ja jätehuoltomme
hallintaa kohti tämän tavoitteen tunnustamista saastumisen ehkäisemiseksi
ja vaarallisten kemikaalien päästöjen välttämiseksi, kuten tavoitteessa 6.2
korostetaan.
GreenStarilla hygienia saniteettitiloissa ja kaikkialla tiloissamme on
tärkeää, ja paikan päällä oleva henkilökuntamme on perehdytetty
työskentelemään ja ylläpitämään kaikkein korkeimpien standardien
mukaisesti.
Tämä SDG kuuluu maltilliseen segmenttiin vain siksi, että useat Tavoitteet
viittaavat kehitysmaiden vaatimuksiin eivätkä koske Suomea. Kuitenkin,
kuten alla olevassa "Taulukko #11 SDG #6 – GreenStar Target
Evaluations" on esitetty, useilla tavoitteilla on myös suuri merkitys meille
GreenStarilla.
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SDG #6 Varmistetaan veden ja sanitaation saatavuus ja kestävä
hallinta kaikille.

GreenStar
Merkityksellisyys
(asteikko 1 - 5
tähteä)

6.1 Turvallisen ja kohtuuhintaisen juomaveden yleinen ja tasapuolinen saatavuus
kaikille vuoteen 2030 mennessä.

★★★★

6.2 Saavutetaan vuoteen 2030 mennessä riittävä ja tasapuolinen sanitaatio ja
hygienia kaikille ja lopetetaan avoin ulostaminen kiinnittäen erityistä huomiota
naisten ja tyttöjen sekä haavoittuvassa asemassa olevien tarpeisiin.
6.3 Parannetaan veden laatua vuoteen 2030 mennessä vähentämällä
pilaantumista, poistamalla kaatopaikalle sijoittaminen ja minimoimalla
vaarallisten kemikaalien ja materiaalien päästöt, puolittamalla käsittelemättömän
jäteveden osuus ja lisäämällä huomattavasti kierrätystä ja turvallista
uudelleenkäyttöä maailmanlaajuisesti.
6.4 Lisätään vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vedenkäytön tehokkuutta
kaikilla sektoreilla ja varmistetaan makean veden kestävä otto ja tarjonta, jotta
voidaan puuttua veden niukkuuteen ja vähentää merkittävästi veden niukkuudesta
kärsivien ihmisten määrää.
6.5 Toteutetaan vuoteen 2030 mennessä vesivarojen yhdennetty hoito kaikilla
tasoilla, tarvittaessa myös rajat ylittävän yhteistyön avulla.
6.6 Vuoteen 2020 mennessä suojellaan ja ennallistetaan veteen liittyviä
ekosysteemejä, kuten vuoria, metsiä, kosteikkoja, jokia, pohjavesialueita ja järviä.
6.a Laajennetaan vuoteen 2030 mennessä kansainvälistä yhteistyötä ja
valmiuksien kehittämistä koskevaa tukea kehitysmaille vesi- ja
sanitaatiopalveluihin liittyvissä toimissa ja ohjelmissa, mukaan luettuina veden
kerääminen, suolanpoisto, vedenkäytön tehokkuus, jäteveden käsittely, kierrätysja uudelleenkäyttöteknologiat.
6.b Tuetaan ja vahvistetaan paikallisyhteisöjen osallistumista vesi- ja
sanitaatiohuollon parantamiseen.
Taulukko 11 SDG #6 – GreenStar-tavoitteen arvioinnit
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GreenStar ja YK:n SDG #5 sukupuolten tasa-arvo
Toimintamme monimuotoisuus on olennainen osa hallintostrategiaamme,
joka sisältää sukupuolten välisen monimuotoisuuden, mutta menee myös
pidemmälle. Korostamme myös vuoden 2021 ESG-raportissamme, että
integroimme tämän näkökulman toimintaamme edistääksemme

★★★

liikekumppanuuksia ja sidosryhmäsuhteita, koska näemme tämän oikeaksi
tavaksi kaikenlaisen syrjinnän ja syrjäytymisen välttämiseen.
Tietoisuus sukupuolten välisestä monimuotoisuudesta on jatkuva globaali
haaste, eikä haaste pysähdy kehitysmaiden rajoihin. Pohjoismaissa on
edelleen paljon parannusmahdollisuuksia ihmisten työn palkitsemiseessa
sukupuolesta riippumatta. GreenStarilla tuemme täysin kaikkia
mekanismeja, lakeja ja standardeja, jotka estävät ihmisten syrjäytymisen
työmahdollisuuksista sukupuolen, etnisen taustan tai minkä tahansa muun
työhön liittymättömän tekijän vuoksi.
SDG nro 5 painottaa erityisesti naisten oikeuksia ja vaikka kaikki tavoitteet
ovat merkittäviä, voimme löytää vahvaa merkitystä GreenStarin
toimialojen työlle naisten yhtäläisten oikeuksien suhteen, myös
taloudellisten näkökohtien osalta (Tavoite 5.a ) ja naisten
voimaannuttamisessa kaikilla tasoilla (tavoite 5.c). Tässä valossa aiomme
tehdä tulevina vuosina strategisia päätöksiä yhä enemmän tähän suuntaan.
Ilmeisesti yrityksissä, jossa on suhteellisen vähän työntekijöitä ja pieni
henkilöstön vaihtuvuus, mikä on meille tietysti hyvä, työvoiman
uudelleenjärjestelyt ovat hitaampia kuin suurissa yrityksissä, joissa
vaihtelu on luonnollisesti suurempaa.
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SDG #5. Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja kaikkien
naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.

GreenStar
Merkityksellisyys
(asteikko 1 - 5
tähteä)

5.3 Kaikkien haitallisten käytäntöjen, kuten lapsi-, varhais- ja pakkoavioliittojen
sekä naisten sukuelinten silpomisen, poistaminen.

★★★
★
★

5.4 Tunnustetaan ja arvostetaan palkatonta hoiva- ja kotityötä tarjoamalla julkisia
palveluja, infrastruktuuria ja sosiaaliturvapolitiikkaa sekä edistämällä jaettua
vastuuta kotitaloudessa ja perheessä kansallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

★★★

5.5 Varmistetaan naisten täysimääräinen ja tehokas osallistuminen ja yhtäläiset
mahdollisuudet johtajuuteen kaikilla päätöksenteon tasoilla poliittisessa,
taloudellisessa ja julkisessa elämässä.
5.6 Varmistetaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä lisääntymisoikeuksien
yleinen saatavuus kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelman
ja Pekingin toimintaohjelman sekä niiden tarkistuskonferenssien
loppuasiakirjojen mukaisesti.

★★★★

5.1 Kaikkiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan syrjinnän kaikkien muotojen
lopettaminen kaikkialla.
5.2 Kaikkiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan kaikkien muotojen
poistaminen julkisella ja yksityisellä sektorilla, mukaan lukien ihmiskauppa sekä
seksuaalinen ja muunlainen hyväksikäyttö.

5.a Toteutetaan uudistuksia, joilla annetaan naisille yhtäläiset oikeudet
taloudellisiin resursseihin sekä mahdollisuus omistaa ja hallita maata ja muuta
omaisuutta, rahoituspalveluja, perintöä ja luonnonvaroja kansallisen
lainsäädännön mukaisesti.
5.b Parannetaan mahdollistavan teknologian, erityisesti tieto- ja
viestintätekniikan, käyttöä naisten vaikutusvallan lisäämisen edistämiseksi.
5.c Hyväksytään ja vahvistetaan järkevää politiikkaa ja täytäntöönpanokelpoista
lainsäädäntöä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja kaikkien naisten ja tyttöjen
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi kaikilla tasoilla.
Taulukko 12 SDG #5 – GreenStar-tavoitteen arvioinnit
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GreenStar ja YK:n SDG #17 kumppanuudet tavoitteiden saavuttamiseksi
SDG #17:n erityinen osa – systeemiset ongelmat 17.13-17.19
Yksi YK:n päätehtävistä on ilmeisen monipuolinen tehtävä tuoda ihmiset
saman pöydän ääreen ja kommunikoida toisilleen tuottavalla tavalla. Siksi
SDG #17 ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon kumppanuuksien

★★★

rakentamisen tarpeen mikä on välttämätöntä kestävän kehityksen
tavoitteiden onnistuneeseen toteuttamiseen.
GreenStarin liiketoimintaympäristössä, mukaan lukien sijoittajamme,
vieraamme ja muut sidosryhmämme, kuten kaupunginvaltuustot,
havaitsimme erityisen merkityksellisiksi globaalien tavoitteiden
tavoitteissa 17.13-17.19 kuvatut "systeemiset asiat". Esimerkiksi Tavoite
17.14 kuvaa vaatimusta kestävän kehityksen politiikan tehostamisesta, ja
tätä me teemme ja aiomme kehittää edelleen GreenStarissa. Julkaisemme
useita ei-taloudellisia raportteja, kuten kasvihuonekaasupäästömme
jokaisen hotellin osalta, sijoittajien ESG-raportin (Environmental, Social
and Governance) ja tietysti tämän asiakirjan, erityisen SDG-raporttimme,
korostaen sitoutumistamme moniin SDG-tavoitteisiin.
Tässä yhteydessä korostamme, että meille on tärkeää viestiä
näkemyksestämme, että politiikka on hyvää ja tarpeellista, mutta poliittiset
päätökset eivät yksin riitä vaan niiden käytäntöön vienti on tärkeintä.
Pyrimme lisäämään luotettavuutta ja luottamusta yksityisen sektorin
toimijoihin edelläkävijöinä ja esimerkillä johtamalla. On toivottavaa, ja
kestävien investointien hyödyntäminen ja sidosryhmäviestintä ovat kaksi
monista "työkaluista", jotka johtavat meitä oikeaan suuntaan. Kuten
GreenStar-verkkosivustolla kerrotaan, teemme yhteistyötä monien
kumppaneiden kanssa emmekä epäröi tehdä yhteistyötä ulkopuolisten
asiantuntijoiden kanssa parantaaksemme kestävän kehityksen
suorituskykyämme jatkuvasti!

Taulukko 13 SDG #17 – GreenStar-tavoitteen arvioinnit (tavoitteet 17.13-17.19)
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GreenStar ja sen vähempimerkityksiset SDG:t
Seitsemällä seitsemästätoista kestävän kehityksen tavoitteesta on pienempi merkitys
GreenStar-toiminnan kannalta kuin muilla kestävän kehityksen tavoitteilla johtuen niiden
soveltuvuudesta (monissa tapauksissa) maantieteellistiin ja yhteiskunnallisiin puitteisiin.
Koska relevanssitasot ovat meille alhaiset, emme anna erityistä arviota jokaiselle tavoitteelle,
vaan teemme yhteenvedon meille tärkeistä yleisistä näkökohdista ja ymmärrystämme siitä,
että kestävän kehityksen tavoitteet kattavat kestävän kehityksen tarpeet globaalissa
kontekstissa. Olemme määritelleet kaikki joko yhden tai kahden tähden relevanssiin, kuten
menetelmäosassa on tarkemmin kuvattu.
Olennainen tavoite globaalissa kontekstissa, kun otetaan huomioon
planeetan kansojen ja alueiden väliset eriarvoisuudet. Tavoite 1.5 selventää
tarvetta rakentaa ilmastonsietokykyä kaikkialla maailmassa köyhyyden

★

vähentämiseksi, erityisesti matalan tulotason maissa. Meillä kaikilla on
velvollisuus tehdä kaikkemme parantaaksemme yksilöllistä
ilmastosuorituskykyämme. Tästä syystä ilmastotoimet ovat meille
tärkeämpiä.
SDG #2 kulkee hyvin käsi kädessä SDG #1:n kanssa, ja kaikkien tämän
planeetan yksilöiden elämänlaatu riippuu näiden kahden tavoitteen
saavuttamisesta. Se, että suuri osa maailman väestöstä jää jälkeen, ei ole

★

kestävää ja vaikuttaa lopulta kaikkiin. Meille alhainen relevanssi perustuu
siihen, että Suomi ei ole aliravitsemushaasteiden maa, mikä ei tarkoita sitä,
etteikö pohjoisilla yhteisöillä olisi velvollisuuksia, kuten aiemmin
raportissa on korostettu.
Koulutus on asia, jonka omaksumme myös toiminnassamme soveltuvin
osin ja myös hallituksemme jäsenet jatkavat kouluttautumista mm.
ilmastokriisin, kaupungistumisen ja uusien investointivälineiden osalta.

★★

Alhainen relevanssi tässä on kuitenkin osoitettu ensisijaiseksi
painopisteeksi sillä Tavoitteissa pääsy koulujärjestelmiin on onneksi jo
kunnossa Pohjoismaissa.

28

￼

￼

￼

GreenStar-raportti – Sitoumuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteille

Tavoite 17. Vahvistetaan täytäntöönpanokeinoja ja elvytetään
kestävää kehitystä koskevaa maailmanlaajuista
kumppanuutta - järjestelmäkysymykset 17.13-17.19.

GreenStar
Merkityksellisyys
(asteikko 1 - 5
tähteä)

Poliittinen ja institutionaalinen johdonmukaisuus
17.13 Parannetaan maailmanlaajuista makrotaloudellista vakautta muun muassa
politiikan koordinoinnin ja johdonmukaisuuden avulla.
17.14 Parannetaan politiikan johdonmukaisuutta kestävän kehityksen
edistämiseksi.
17.15 Kunnioitetaan kunkin maan poliittista liikkumavaraa ja johtajuutta
köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen tähtäävien politiikkojen
laatimisessa ja toteuttamisessa.
Monien sidosryhmien kumppanuudet
17.16 Tehostetaan kestävää kehitystä koskevaa maailmanlaajuista
kumppanuutta, jota täydennetään monen sidosryhmän kumppanuuksilla, joilla
mobilisoidaan ja jaetaan tietoa, asiantuntemusta, teknologiaa ja taloudellisia
resursseja, jotta voidaan tukea kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista
kaikissa maissa, erityisesti kehitysmaissa.
17.17 Kannustetaan ja edistetään tehokkaita julkisia, julkisen ja yksityisen
sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan kumppanuuksia hyödyntäen
kumppanuuksista saatuja kokemuksia ja resursointistrategioita.
Tiedot, seuranta ja vastuu
17.18 Lisätään vuoteen 2020 mennessä kehitysmaille, myös vähiten
kehittyneille maille ja pienille kehittyville saarivaltioille, annettavaa
valmiuksien kehittämistukea, jotta voidaan merkittävästi lisätä laadukkaan,
oikea-aikaisen ja luotettavan tiedon saatavuutta tulojen, sukupuolen, iän, rodun,
etnisen alkuperän, maahanmuuttaja-aseman, vammaisuuden, maantieteellisen
sijainnin ja muiden kansallisissa olosuhteissa merkityksellisten ominaisuuksien
mukaan eriteltynä.
17.19 Kehitetään vuoteen 2030 mennessä nykyisten aloitteiden pohjalta
bruttokansantuotetta täydentäviä kestävän kehityksen edistymisen mittareita ja
tuetaan tilastollisten valmiuksien kehittämistä kehitysmaissa.
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Keskeinen kestävän kehityksen tavoite on ihmisoikeuksien parantaminen,
millä on merkitystä jokaisessa maassa. Suomea voidaan onneksi pitää
poliittisesti ja yhteiskunnallisesti vakaana, mikä on valtava voimavarana

★★

niin henkilökohtaiselle elämälle, mutta myös yritykselle. Sukupuolten ja
tulojen tasa-arvo on silti edelleen ongelma lähes kaikkialla. Isossa kuvassa
tämä on tärkeää, sillä pitkällä aikavälillä maailman väestön alimman 40
%:n pitäisi saada valtavaa tulonkasvua (tavoite 10.1) ja maailmanlaajuisten
rahoitusmarkkinoiden sääntelyä ja seurantaa tulisi parantaa tämän
saavuttamiseksi (tavoite 10.5).
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Yhdistyneet Kansakunnat on luonut tämän SDG:n suojellakseen
vesiekosysteemejä, jotka ovat välttämättömiä koko maapallolle. Suomessa
on runsaasti sisävesistöjä (joet, järvet) ja myös Itämeren rantaa. Siksi

★★

jätevesihuolto ja vastuullinen vedenkulutus ovat tärkeitä ja GreenStarilla
nämä arvioinnit ovat osa edellä kuvattua seurantaamme. GreenStarin
toimipisteet sijaitsevat kaikki kaupungeissa, mutta vaikutusta vesien
monimuotoisuuteen voitaisiin silti tehdä ja vastaamme ennakoivasti
suojelutarpeisiin.
Elämä maalla on toinen SDG-otsikko, joka on yleisesti ottaen tärkeä
Suomessa. Laajoilla metsäalueilla ja maaseutualueilla on

monia

näkökohtia tähän otsikkoon liittyen. Kestävä metsätalous ja metsäkadon

★★

välttäminen on keskeistä (tavoite 15.2). Kaupunkiympäristössämme
otamme huomioon kaupungin ympäristön ja jätevirtamme yhdessä
ulkopuolisten asiantuntijoidemme kanssa, mikä onkin käsitelty eri
raporteissamme ja laajemmin kohdassa SDG #12: Vastuullinen kulutus ja
tuotanto.
Tämä kestävän kehityksen tavoite on tärkeä meille kaikille ja vaatii
erityisen paljon vaaleilla valituilta edustajiltamme. Heidän velvollisuutensa
on perustaa vahvoja instituutiota, kuten Yhdistyneet Kansakunnat, mutta

★

myös pienempiä, erikoistuneempia instituutiota toteuttamaan globaaleja
tavoitteita seuraavan vuosikymmenen aikana. Me yksityisen sektorin
toimijana ymmärrämme vastuumme olla hyvänä esimerkkinä ja asettaa
kestävän kehityksen mittapuita matkailu- ja ravitsemisalalla.

30

GreenStar-raportti – Sitoumuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteille

Johtopäätökset
Kestävän kehityksen integroiminen liiketoimintaan ei ole helppoa, mutta se on meidän
aikanamme välttämätöntä. On vaikeaa tälle matkalle tietäen etukäteen, että matkan on
jatkuttava määräämättömän ajan. On hankkeita ja tavoitteita, joilla on rajallinen aikakehys,
mutta ollakseen kestäviä ja mahdollistaakseen sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden
kehitys ei voi pysähtyä mihinkään kohtaan. Maailmanlaajuisessa kontekstissa meillä oli YK:n
vuosituhannen kehitystavoitteet, ennen YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja vuoden 2030
jälkeen tulee jälleen uusia, merkityksellisiä tavoitteita.
Omasta näkökulmastamme ja liiketoimintamme näkökulmasta me GreenStarilla haluaisimme
päättää tämän raportin korostamalla, että YK:n seitsemääntoista kestävän kehityksen
tavoitteeseen liittyy lukemattomia tavoitteita, joilla on suuri tai erittäin suuri merkitys
toiminnallemme viiden lisäksi. Kestävän kehityksen tavoitteet, jotka ryhmittelimme meille
tärkeimpään segmenttiin, ovat esimerkiksi SDG #11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt ja SDG
#12: Vastuullinen kulutus ja tuotanto. Tätä raporttia tehdessä pystyimme onneksi rakentamaan
runsaasti ristiviittauksia muihin ei-taloudellisiin julkaisuihimme, jotka kattavat monia
kestävään kehitykseen liittyviä näkökohtia, mukaan lukien hiilineutraalius,
ympäristövaikutukset, energiankulutus ja resurssien käyttö.
Tulevina vuosina jatkamme kestävän kehityksen polkua, jolle aloitimme
perustamisvuonnamme 2008, ja (kuten ennenkin) tarkastelemme säännöllisesti
ympäristövaikutuksiamme ja sosiaalista suorituskykyämme. Jatkamme näin ollen näiden
arviointien tulosten jakamista sidosryhmiemme kanssa, ja kun tietyt tavoitteet saavutetaan,
asetetaan uusia, jotka mahdollistavat edelleen jatkuvan parantamisen. Loppuhuomautuksena
haluamme vielä kerran korostaa, että tavoitteet on hyvä asettaa kestäviksi, mutta lopulta niillä
ei ole paljon merkitystä, jos ne eivät siirry toteutukseen. Siksi SDG-tavoitteiden
erityisraportointi auttaa ymmärtämään paremmin, missä oma organisaatio on toteutuksen
suhteen, ja toivottavasti tulevalla vuosikymmenellä yhä useammat yksityiset ja julkiset
organisaatiot päättävät julkistaa omia SDG-suorituksiaan edistääkseen kokonaisvaltaisesti
SDG-aloitetta!
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17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG)
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TAVOITE
TAVOITE
TAVOITE
TAVOITE
TAVOITE
TAVOITE
TAVOITE
TAVOITE
TAVOITE

1: Ei köyhyyttä
2: Ei nälkää
3: Hyvä terveys ja hyvinvointi
4: Laadukas koulutus
5: Sukupuolten tasa-arvo
6: Puhdas vesi ja sanitaatio
7: Edullista ja puhdasta energiaa
8: Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu
9: Teollisuus, innovaatio ja infrastruktuuri
10: Eriarvoisuuden vähentäminen
11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt
12: Vastuullinen kulutus ja tuotanto
13: Ilmastotoimet
14: Elämä veden alla
15: Elämä maalla
16: Rauha ja oikeus vahvat instituutiot
17: Kumppanuudet tavoitteen saavuttamiseksi
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