￼

GreenStar-raportti – Sitoumuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteille

GreenStar Raportti
Sitoutumisemme YK:n kestävän kehityksen
tavoitteisiin

TIIVISTELMÄ

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

Täysi raportti on saatavissa: www.greenstar.
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GreenStarin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden
(SDG:t) raportin teosta...
GreenStarilla olimme toimintamme alusta lähtien vuonna 2008 integroineet kestävän kehityksen käytännöt, erityisesti ympäristötekijät, täysin
osaksi liiketoimintamalliamme. Kestävä kehitys liiketoimintayksikössä
(kuten muuallakin) on monitahoista: se edellyttää jatkuvaa parantamista
ja kokonaisvaltaista keskittymistä ekologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin
tekijöihin (ja mittareihin). Täytäntöönpano on keskeistä, mutta myös saavutuksista, parannusmahdollisuuksista sekä strategisista poluista ja tavoitteista raportointi on olennaisen tärkeää! Siksi julkistamme raportteja
ja muita yritysjulkaisuja (jotka kattavat taloudelliset ja muut kuin taloudelliset näkökohdat), ja yksi näistä raporteista on YK:n kestävän kehityksen
tavoitteita koskeva raporttimme ja sitä täydentävä tiivistelmä raportista.
GreenStarin YK:n SDG-raportti kattaa kaiken, millä on merkitystä toiminnassamme 17 SDG:n osalta, ja tuomme esiin itse arvioimamme merkityksellisyystasot. Neljässä nykyisessä toimintakaupungissa, Joensuussa,
Jyväskylässä, Lahdessa ja Vaasassa, älykkään kaupungin kehittäminen,
kiertotalouden siirtymähankkeet ja ilmastotoimet ovat kuntien agendalla
ja koemme itsemme merkitykselliseksi sidosryhmäksi vastaamaan kestävän liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin näissä kaupungeissa.
Seuraavassa GreenStarin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden raportin
tiivistelmässä esitellään ja käsitellään lyhyesti kaikkia 17 kestävän kehityksen tavoitetta sekä korostetaan ja kommentoidaan erityisiä sitoumuksiamme näihin tavoitteisiin. Koska olemme esimerkiksi Suomen ensimmäinen hiilineutraali hotelliketju, meillä on tilaisuus kertoa vierailijoillemme, sijoittajillemme, paikallisille viranomaisille ja muille sidosryhmillemme
toiminnastamme ja suunnitelmistamme, joilla edistämme YK:n ja globaalien yhteiskuntien tavoittelemien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Kattava raportti on saatavilla GreenStarin verkkosivuilla ja sitä
voi myös tiedustella suoraan yritysjohdolta.
GreenStarin merkitysasteikko
Korkean, erittäin korkean ja kohtalaisen merkityksellisyystason SDG-tavoitteillemme (ks. taulukko #1 "GreenStar ja klusteroidut YK:n SDG-tavoitteet sisäisesti määritettyjen vaikutustasojen perusteella") tarjoamme
vielä perusteellisemman raportoinnin ja arvioinnin ja olemme kehittäneet
GreenStar-asteikon, jossa kullekin tietyn SDG:n tavoitteelle ja päämäärälle annetaan luokitus yhdestä viiteen vihreään tähteen, mikä osoittaa
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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.

★

merkityksellisyytemme tasot missiomme, strategiamme ja päivittäisten
toimintojemme vaikutusten kannalta. Alla olevassa taulukossa #2
"GreenStar - SDG-arviointitasot" korostetaan, mitä kukin merkityksellisyystaso tarkoittaa maailmanlaajuisten tavoitteiden tavoitteiden
kannalta.
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Taulukko 1 GreenStar ja klusteroidut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, jotka
perustuvat sisäisesti määritettyihin vaikutustasoihin.
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Taulukko 2 GreenStar - SDG-arviointitasot

GreenStar ja sen erittäin merkitykselliset kestävän
kehityksen tavoitteet
Seuraavassa esitellään viisi kestävän kehityksen tavoitetta, jotka
analyysimme perusteella ovat hyvin tai erittäin hyvin merkityksellisiä
toimintamme kannalta. Nämä viisi SDG:tä ovat SDG #7:
Kohtuuhintainen ja puhdas energia, SDG #8: Ihmisarvoinen työ ja
talouskasvu, SDG #9: Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri, SDG
#11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt ja SDG #12: Vastuullinen kulutus
ja tuotanto, ja kaikki ne ovat 4-5 tähteä merkityksellisyydeltään.
Jo
perustamistamme
suunnitellessamme vuonna 2006
ymmärsimme GreenStarilla, että
hotelliala tarvitsee selvästi muutosta,
joka tähtää suurelta osin kestävien
energialähteiden lisäämiseen. Hiilen,
öljyn ja kaasun polttaminen ei voinut
olla toimiva ratkaisu. Monet kielteiset
ekologiset vaikutukset tällä planeetalla
johtuvat ihmiskunnan valtavasta
energiantarpeesta, ja valitettavasti tämä
energiannälkä on jopa kasvussa.
GreenStarilla tämä tavoite oli monien
muiden tavoitteiden tavoin esillä jo
kauan ennen kestävän kehityksen
tavoitteiden syntymistä. Hyvät työolot
kaikilla toimintasegmenteillä ovat
meille keskeisiä, ja korostamme
erityisesti työterveyttä ja -turvallisuutta
sekä oikeudenmukaista palkkausta.
Onneksi Suomen markkinoilla on jo
vahva lainsäädäntökehys ja
lainvalvonta tässä suhteessa.

!!!!!

!!!!
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Innovatiivinen ajattelutapa on
nykyaikaisessa liiketoiminnassa
olennaisen tärkeää kestävän kehityksen
kannalta, eikä matkailualalla
toimiminen ole tässä suhteessa
poikkeus. GreenStar on parhaillaan
laajentumisvaiheessa. Tulevina vuosina
pyrimme avaamaan kahdeksan uutta
hotellitoimipistettä muihin
kaupunkeihin, ja tässä yhteydessä on
tärkeää, missä määrin infrastruktuuri ja
innovaatiot ovat vakiintuneet kyseiseen
paikkaan ja missä määrin me voisimme
antaa panoksemme.
Älykkäiden kaupunkien kehittäminen
on nykyään vahvasti esillä poliittisella
asialistalla, ja tähän on hyvä syy.
Suomessa, kuten monissa muissakin
paikoissa Euroopassa ja muualla
maailmassa, kaupungistuminen on jo
pitkään jatkunut, ja se edellyttää toimia
sekä julkiselta että yksityiseltä
sektorilta. Hotelli- ja ravintola-alalla
on tässä yhteydessä kohtuullinen osuus
vastuusta, ja me GreenStarilla
edistämme sitä kestävällä
liiketoimintakonseptillamme, joka
nivoutuu yhteen älykkään
kaupunkialueiden kehittämisen kanssa.
Tämä kestävän kehityksen tavoite on
yksi GreenStarin ja toimintamme
kannalta merkityksellisimmistä, sillä
siinä korostetaan erityisesti
vastuullisen kulutuksen näkökulmaa.
Hotellitoimintamme on selvästi
riippuvainen luonnonvaroista
lämmityksen, veden ja sähkön
tuottamiseksi. Me GreenStarilla
ymmärrämme tämän jo toimintamme
alkuvaiheessa, painotamme
kulutustasoja ja suoritamme usein
arviointeja tältä osin ja pyydämme
myös ulkopuolista asiantuntemusta
avuksi
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GreenStar ja SDG:t, joilla kohtalainen merkitys
Seuraavassa esitellään viisi kestävän kehityksen tavoitetta, jotka
analyysimme perusteella ovat kohtalaisen merkityksellisiä
toimintamme kannalta. Nämä viisi SDG:tä ovat SDG #13: SDG #3:
Hyvä terveys ja hyvinvointi, SDG #6: Puhdas vesi ja sanitaatio, SDG
#5: Sukupuolten tasa-arvo ja SDG #17: Tavoitteita edistävät
kumppanuudet, ja kaikki ovat 3 tähteä merkityksellisyydeltään.
Me GreenStarilla tarkastelemme
ilmastovaikutuksiamme, ja meillä on jo
useita saavutuksia, jotka edistävät
Suomen ilmastotavoitteita sekä
kansakuntana että kaupungeissa/
alueilla, joissa hotellimme sijaitsevat.
GreenStarilla on selkeä kuva
päästöistään, sillä yhteistyössä
eurooppalaisen insinööritoimiston
Swecon kanssa olemme laskeneet
perusteellisesti kaikkien neljän (jo
toiminnassa olevan) GreenStar-hotellin
toimipisteen päästöt Suomessa, ja
toimimme täysin hiilineutraalisti.
Hotelliketjuna meillä on monitahoinen
ja suuri vastuu vieraita ja työntekijöitä
kohtaan, mikä edellyttää hotellin
tilojen jatkuvaa arviointia ja ylläpitoa,
jotta kenellekään ei aiheutuisi
tarpeetonta haittaa. Vaarallisten
kemikaalien sekä ilman, veden ja
maaperän pilaantumisen välttäminen
on
meille
mielekästä.
Y m p ä r i s t ö a s i o i d e n
hallintajärjestelmämme puitteissa
osallistumme tähän täysimääräisesti.

!!!

!!!
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Matkailu- ja vieraanvaraisuusalalla
saamme vieraita kaikkialta maailmasta,
ja makean veden säilyttämistarvetta
koskevat arvomaailmat voivat
vaihdella yksilöiden välillä. Siksi
aiomme lisätä tietoisuutta tämän
aiheen merkityksestä ja lisäksi
suunnata ympäristö- ja jätehuoltomme
tämän tavoitteen tunnustamiseen, jotta
voimme ehkäistä pilaantumista ja
välttää vaarallisten kemikaalien
päästöjä kaikissa tapauksissa.
Monimuotoisuus toiminnassamme on
olennainen osa hallintostrategiaamme,
ja siihen kuuluu sukupuolten
moninaisuus, mutta se ulottuu myös
laajemmalle. Korostamme myös ESGraportissamme 2021, että sisällytämme
tämän näkökohdan toimintaamme
p a r a n t a a k s e m m e
liiketoimintakumppanuuksia ja
sidosryhmäsuhteita, koska tämä on
juuri oikea tie kaikenlaisen syrjinnän ja
syrjäytymisen välttämiseksi.
Yksi Yhdistyneiden Kansakuntien
päätehtävistä on ilmeisesti
monitahoinen tehtävä saada ihmiset
neuvottelupöytiin ja kommunikoida
tuottavalla tavalla. Siksi SDG #17:n
kokonaisvaltainen ymmärtäminen
kumppanuuksien rakentamisen
tarpeellisuudesta ja merkityksestä ei
ole vain loogista vaan myös
välttämätöntä, jotta SDG:iden
onnistuneella toteuttamisella olisi
mitään mahdollisuuksia. GreenStarilla
on erityistä liiketoimintaympäristöä,
mukaan luettuina sijoittajat, vieraat ja
muut sidosryhmät, kuten
kaupunginvaltuustot, ja olemme
havainneet, että tässä SDG-kehyksessä
käsitellyt "systeemiset kysymykset"
ovat erityisen merkityksellisiä.
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GreenStar ja sille vähempimerkitykselliset
kestävän kehityksen tavoitteet
Seitsemän seitsemästätoista SDG:stä on GreenStarin toiminnan
kannalta merkityksellisyydeltään vähäisempiä kuin muut SDG:t ja
niiden tavoitteet, koska ne ovat (monissa tapauksissa) vain
sovellettavissa maantieteellisten ja yhteiskunnallisten puitteiden
perusteella. Kaikkien tavoitteiden merkitys on joko 1 tai 2 tähteä.
Koulutus on luonnollisesti asia, jonka
omaksumme myös toimintamme
yhteydessä aina tarvittaessa, ja myös
johtokunnan jäsenet jatkavat
kouluttautumistaan dynaamisilla
aloilla, jotka liittyvät nykypäivän
haasteisiin, kuten ilmastokriisiin,
kaupungistumiskehitykseen ja uusiin
sijoitusinstrumentteihin. Vähäinen
merkitys tässä yhteydessä johtuu
kuitenkin siitä, että tavoitteissa
keskitytään ensisijaisesti
koulujärjestelmiin pääsyyn, mikä on
onneksi jo toteutettu Pohjoismaissa.
Tämä on perustavanlaatuinen SDG
ihmisoikeuksien parantamisen
kannalta, ja sillä on merkitystä
jokaisessa maassa. Suomen
markkinoita voidaan onneksi pitää
poliittisesti ja yhteiskunnallisesti
vakaina, mikä on valtava voimavara
henkilökohtaisessa elämässä, mutta
myös liiketoiminnan harjoittamisessa.
Sukupuolten ja tulojen tasa-arvo on
edelleen lähes kaikkialla ongelma.
Kokonaiskuvassa se on tärkeää, sillä
pitkällä aikavälillä maailman väestön
alimpien 40 prosentin tulisi saada
valtavasti lisää tuloja (tavoite 10.1) ja
globaalien rahoitusmarkkinoiden
sääntelyä ja seurantaa parannetaan
tämän saavuttamiseksi (tavoite 10.5).

!!

!!
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Yhdistyneet Kansakunnat on laatinut
tämän kestävän kehityksen tavoitteen
säilyttääkseen vesiekosysteemit, jotka
ovat välttämättömiä koko maapallolle.
Suomessa on runsaasti vesistöjä (jokia,
järviä) ja myös Itämeren rannat. Siksi
jätevesien hallinta ja vastuullinen
vedenkulutus ovat olennaisia, ja
GreenStarilla nämä arvioinnit ovat osa
seurannassamme, kuten aiemmin on
kuvattu. GreenStarin toimipisteet
sijaitsevat kaikki kaupungeissa, mutta
vesien monimuotoisuuteen voi silti
kohdistua vaikutuksia, ja me
vastaamme ennakoivasti
suojelutarpeisiin.
Elämä maalla on toinen SDG:n
otsikko, joka on yleisesti ottaen tärkeä
Suomessa. Laajoilla metsämailla ja
maaseutualueilla on paljon näkökohtia,
jotka sisältyvät näihin tavoitteisiin.
Kaupunkiympäristöissä tarkastelemme
yhdessä
ulkopuolisten
asiantuntijoidemme kanssa kaupungin
ympäristöä ja jätevirtojamme, ja tätä
käsitellään erilaisissa raporteissa, ja
omistamme tämän laajemmin SDG:lle
nro 12: vastuullinen kulutus ja
tuotanto.
Tämä on olennainen tavoite
maailmanlaajuisessa kontekstissa, kun
otetaan huomioon eri maiden ja
alueiden välinen epätasa-arvo tällä
planeetalla. Tavoite 1.5 selventää, että
on tarpeen rakentaa ilmastokestävyyttä
kaikkialla maailmassa köyhyyden
vähentämiseksi erityisesti matalan
tulotason maissa. Meillä kaikilla on
vastuu tehdä kaikkemme
parantaaksemme yksilöllistä
ilmastotehokkuuttamme, ja siksi
ilmastotoimet ovat meille tärkeämpiä.
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SDG nro 2 kulkee hyvin käsi kädessä
SDG nro 1:n kanssa, ja kaikkien
yksilöiden elämänlaatu tällä planeetalla
riippuu näiden kahden tavoitteen
saavuttamisesta. Se, että suuri osa
maailman väestöstä jää epätoivoiseen
tilanteeseen, ei ole kestävää ja
vaikuttaa lopulta kaikkiin. Vähäinen
relevanssiaste meille perustuu siihen,
että
Suomi
ei
ole
aliravitsemushaasteiden maa, mikä ei
tarkoita sitä, etteikö pohjoisilla
yhteisöillä olisi vastuuta.
Tämä kestävän kehityksen tavoite on
tärkeä meille kaikille, ja se edellyttää
erityisesti toimia hallitusten vaaleilla
valituilta elimiltä. Niiden tehtävänä on
perustaa vahvoja instituutioita, kuten
Yhdistyneet Kansakunnat, mutta myös
pienempiä, tarkemmin määriteltyjä
toimeksiantoja, jotta globaalit
tavoitteet voidaan panna täytäntöön
tulevalla vuosikymmenellä. Me
yksityisen sektorin toimijoina
ymmärrämme vastuumme, jonka
mukaan meidän on näytettävä hyvää
esimerkkiä ja asetettava kestävän
kehityksen vertailukohtia matkailu- ja
ravintola-alalla.
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Lopuksi…
Kestävän kehityksen sisällyttäminen yritystoimintaan ei ole helppoa, mutta se on välttämätöntä. On vaikeaa lähteä tälle polulle tietäen etukäteen,
että polkua on jatkettava määrittelemättömiä aikoja. Hankkeilla ja tavoitteilla on useimmiten rajalliset aikarajat, mutta ollakseen kestävää ja
mahdollistaakseen sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kestävä
kehitys ei voi pysähtyä missään vaiheessa.
GreenStarin omasta näkökulmasta ja liiketoimintanäkökulmasta katsottuna haluaisimme päättää SDG-raportin ja tämän tiivistelmän korostamalla, että seitsemääntoista YK:n SDG:hen liittyy lukemattomia tavoitteita, joilla on suuri tai erittäin suuri merkitys toiminnallemme niiden viiden
SDG:n lisäksi, jotka olemme ryhmitelleet suurimman merkityksen segmenttiin. Tätä raporttia laatiessamme pystyimme onneksi rakentamaan
runsaasti ristiviittauksia muihin ei-taloudellisiin julkaisuihimme, jotka kattavat monia kestävyyteen liittyviä näkökohtia, kuten hiilineutraalius, ympäristövaikutukset, energiankulutus ja resurssien käyttö.
Tulevina vuosina pysymme kestävän kehityksen tiellä, jolle lähdimme perustamisvuonna 2008, ja tarkastelemme (kuten aiemminkin) usein ympäristövaikutuksiamme ja sosiaalista suorituskykyämme. Näin ollen jaamme jatkossakin näiden arviointien tulokset sidosryhmiemme kanssa, ja
kun erityistavoitteet on saavutettu, asetetaan uusia tavoitteita, jotta jatkuvat parannusprosessit olisivat mahdollisia. Loppuhuomautuksena haluaisimme vielä kerran korostaa, että on hyvä asettaa tavoitteita ja päämääriä kestävän kehityksen saavuttamiseksi, mutta ne eivät lopulta merkitse
paljon, jos ne eivät siirry politiikan tasolta täytäntöönpanoon. Näin ollen
SDG-tavoitteita koskeva raportointi auttaa ymmärtämään paremmin,
missä organisaatiossa ollaan toteuttamisen suhteen, ja toivottavasti tulevana vuosikymmenenä yhä useammat yksityiset ja julkiset organisaatiot
päättävät julkistaa yksittäisiä SDG-tuloksiaan.

13

￼

￼

GreenStar-raportti – Sitoumuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteille

Referenssit

Arctic Values Circular Economy – Going beyond policies and diversifying Sustainable Investments / Further information available on: www.arctic-values.com/?page_id=906
Climate Bonds Initiative / Further information available on: https://www.climatebonds.net/
Global Reporting Initiative G4 guidelines / Further information available on:
https://www.globalreporting.org/standards/
GreenStar – Documents and Certificates / Further information available on:
https://www.greenstar.fi/en/about-us/#1579129671411-a03063d2-4251
OECD Country statistical profile – Country data Finland/ Further information available on:
https://data.oecd.org/finland.htm
United Nations Global Compact / Further information available on: https://www.unglobalcompact.org/
United Nations System Staff College (2018). Why is policy coherence essential for
achieving the 2030 Agenda? Retrieved from https://www.unssc.org/news-and-insights/blog/why-policy-coherence-essential-achieving-2030-agenda
United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs)/ Further information
available on: https://sdgs.un.org/goals

14

