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1. Taustaa 

Hostel Suomenlinna on ympäri vuoden palveleva leirikeskus ja hostelli. Hostellin toimintaa ylläpitää Suomen Leiri-

kouluyhdistys ry. Hostellin ensisijaisena tehtävänä on tarjota majoitus-, ateria- ja ohjauspalveluita Suomenlinnaan 

saapuville koulu- ja nuorisoryhmille, mutta sivussa tukea myös Suomenlinnan matkailutoimintaa tarjoamalla yksi-

tyisasiakkaille majoituspalveluita. Omalla vastuullani on johtaa ja kehittää hostellin leirikoulu- ja nuorisotoimintaa. 

Majoitus- ja ravitsemustoiminnassa kuluu sähköä ja vettä, sekä syntyy kohtalaisesti jätettä. Kalustoa ja käyttötar-

vikkeita joudutaan uusimaan aika-ajoin. Henkilökunnan hyvällä perehdytyksellä ja käyttötarvikkeiden suunnitelmal-

lisella käytöllä voidaan kuitenkin toimia säästeliäästi ja taloudellisesti. Henkilökunnan lisäksi asiakkaiden ohjeistuk-

seen tulee panostaa. Voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä taloudellinen tilanne on välillä tiukka, joten kestä-

viin hankintoihin sekä taloudelliseen työtapaan tulee kiinnittää huomiota palveluiden laadusta tinkimättä. 

Hostellin työyhteisö on pieni ja aika-ajoin vaihtuva. Hostelli tarjoaa harjoittelu- ja siviilipalveluspaikkoja, jolloin har-

joittelu- tai palvelussuhteet ovat pisimmillään vuoden mittaisia. Pienessä ja vaihtuvassa työyhteisössä tulee panos-

taa työntekijöiden hyvinvointiin sekä erityisesti tiimin toimivuuteen. Työyhteisön hyvä henki tukee työhyvinvointia 

ja välittyy myös asiakkaalle parempana asiakaspalveluna. 

 

2. Kartoituksen suunnittelu 

2.1 Kartoituksen kohteet 

 

Hostel Suomenlinnalle toteutetaan laaja, yleisen tason kartoitus, sillä samanlaista kartoitusta ei ole organisaatiolle 

tehty aiemmin. Toimintaa kartoitetaan ekologisesta (mm. veden- ja energian kulutus ja jätteet), taloudellisesta 

(mm. materiaalitehokkuus ja hankinnat) ja sosiaalisesta (mm. työhyvinvointi, sosiaalinen vastuu) kestävän kehityk-

sen näkökulmasta.  

 

Toiminnassa monessa asiassa on jo siirrytty ympäristöystävällisempään suuntaan, ja hostellille on tehty ympäristö-

suunnitelma kaudelle 2016-2018. On silti hyvä kartoittaa nykytilannetta laajalta näkökulmalta, jotta kehittämistar-

peet voidaan huomata, eikä tuudittauduta ajatukseen ”mehän teemme jo paljon”. Ympäristösuunnitelma käsittää 

tällä hetkellä vain ekologisen näkökulman toimenpiteitä, jonka takia on perusteltua kartoittaa myös muita kestävän 

kehityksen osa-alueita yleisellä tasolla. 

 

 



 

 

2.2 Kartoituksen toteutustapa  

Kartoituksen työkaluna käytetään Syklin kestävän kehityksen yleiskartoituspohjaa. Kartoituspohjaa muokataan osin 

organisaation toimintaan sopivaksi. 

Nykytilan kartoittamiseksi teetetään henkilöstölle kysely, jossa selvitetään kestävän kehityksen toteutumista työn-

tekijöiden omissa toimintatavoissa. Kartoituksen suunnitteluhetkellä hostellin henkilöstö on hyvin pieni, joten kyse-

ly lähetetään tämän hetkisen henkilöstön lisäksi syksyllä 2016 työskennelleille työntekijöille. Kyselyn lisäksi kartoi-

tuksen toteuttamisessa hyödynnetään jo olemassa olevia dokumentteja, kuten työhyvinvointikyselyjen vastauksia 

vuosilta 2016-2017, sekä havainnointia. 

Kartoitusta toteutetaan alkuvuodesta 2017. 

 

3. Kartoituksen toteutus ja yhteenveto tuloksista 

Kartoitusta alettiin suunnitella loppuvuodesta 2016, ja kartoitus toteutettiin alkuvuodesta 2017. Kartoituksen to-

teutti nuorisotyön johtaja Elina Kokko.  

Kartoitusta varten laadittiin kysely, jonka avulla tutkittiin työntekijöiden kokemuksia ja toimintatapoja kestävän 

kehityksen näkökulmasta. Kysely lähetettiin sähköpostitse kaikille syksyn 2016 aikana työskennelleille henkilöille. 

Neljä vastasi kyselyyn (kysely lähetettiin kuudelle henkilölle). Kyselyn lisäksi kartoituksessa hyödynnettiin vuosittain 

kerättyä työhyvinvointikyselyn raportteja. Raporteissa huomioitiin vastaukset vuosilta 2016-2017. Työhyvinvointi-

kyselystä hyödynnettiin osioita ”osaaminen”, ”turvallisuus” ja ”ympäristö”.  

Kartoituksessa hyödynnettiin lisäksi havainnointia, olemassa olevia sopimuksia (esim. sähkösopimukset) sekä mui-

den työntekijöiden tietoa ja osaamista. Moodlessa on liitteenä kestävän kehityksen yleiskartoitus, työntekijöille 

teetetty kysely vastauksineen sekä koonti työhyvinvointikyselyn raportista.  

3.1 Keskeiset tulokset 

Toiminta on monin osin jo kehittynyt ekologiseksi. Isoimmat muutokset viimeisen puolen vuoden aikana ovat olleet 

sähkösopimuksen vaihtaminen EKOenergiaan ja kaikkien pesuaineiden sekä käyttöpapereiden vaihtaminen jout-

senmerkittyihin tuotteisiin. Kartoituksessa nousi esiin pieniä kehittämiskohteita, kuten keittiön lajittelun tehosta-

minen ja asiakkaiden ohjeistuksien kehittäminen, jotka ovat helposti toteutettavissa. Talouden kannalta muutokset 

ekologisempaan suuntaan ei ole tuonut suuria lisäkuluja. 

Pienessä työyhteisössä työhyvinvointi ja työtiimin toimivuus talouden ja liikevaihdon kannalta tiedostetaan. Hyvin 

toimivassa työyhteisössä myös tulos on parempi. Työhyvinvointia edistetään säännöllisillä tiimipäivillä ja muilla 

yhteisillä tapahtumilla, kuten pikkujouluilla. Työhyvinvointia seurataan vuosittain työhyvinvointikyselyillä. Kartoi-

tuksen perusteella työntekijöiden perehdytys työtehtäviin on koettu hyväksi, mutta ympäristöasioihin perehtymistä 

ja koulutusta voisi kehittää. Kartoituksessa kävi myös ilmi, että perehdytys kestävän kehityksen mukaisiin toiminta-

tapoihin tapahtuu lähinnä suullisesti, sillä kaikkia mainintoja ei kirjallisissa materiaaleissa ole.  

Sesonkiluonteisessa toiminnassa talous on tiukilla etenkin sesongin ulkopuolella, joten materiaalitehokkuuteen ja 

turhiin hankintoihin on jo pakon edestä kiinnitetty huomiota. Kartoituksessa ei juurikaan tullut ilmi taloudellisia 

kehittämiskohteita. Ylimääräiset hankinnat (kuten sesonkikoristeet) on jatkossakin harkittava tarkkaan.   



Suomen Hostellijärjestö ja Luonto-Liitto ovat listanneet hostelleille ekokriteerit, jotka täytettyä hostelli saa Luonto-

Liiton suosituksen. Kriteerit on otettu käyttöön vuoden 2016 lopulla, ja tieto suosituksen hakemisesta on tullut 

Hostellijärjestön jäsenille jo vuoden 2015 lopussa. Jotta suosituksen saa, täytyy kaikki kriteerit täyttää. Kun kritee-

reistä tuli tieto vuoden 2015 lopulla, ei suosituksen hakemista edes harkittu, sillä liian moni kriteereistä jäi täytty-

mättä. Reilun vuoden jälkeen kestävän kehityksen kartoituksen tuloksia kriteereihin vertaillessa voidaan iloksemme 

todeta, että suurin osa kriteereistä täyttyy! Alla kriteerit merkittynä (vihreä = kriteeri toteutuu, punainen = kriteeri 

ei toteudu kokonaan/ollenkaan). 

Ekokriteerit: 

-Käytämme EKOenergia-merkittyä sähköä  
-Käytämme valaistuksessamme energiansäästö- tai LED-lamppuja ja/tai uusimme lamput energiansäästö- tai LED-
lampuiksi aina kun mahdollista.  
-Hostellissamme on vettä säästävät hanat, suihkut ja WC-istuimet ja/tai hankimme vettä säästäviä hanoja, suihkuja 
ja WC-istuimia sitä mukaa kun uusimme vanhoja. (on ehdotettu kiinteistön omistajalle)  
-Emme vaihda asiakkaan lakanoita ja pyyhkeitä päivittäin, paitsi jos asiakas niin erikseen pyytää.  
-Vuokraamme polkupyöriä tai teemme yhteistyötä paikallisen polkupyörävuokraamon kanssa. (ei välttämättä olen-
naista Suomenlinnassa) 
-Käyttämämme WC-, talous-, talous- ja mahdolliset käsipaperit ovat ympäristömerkittyjä. Toimistopaperimme ja 
painotuotteemme ovat ympäristömerkittyjä.  
-Asiakkaidemme käytössä olevat pesuaineet saniteettitiloissa ja asiakaskeittiössä ovat eläinkokeettomia ja ympäris-
tömerkittyjä. Suosimme eläinkokeettomia ja ympäristömerkittyjä pesuaineita siivouksessa.  
-Asiakkaillamme on ilman erillistä pyyntöä aina tarjolla myös kasvisruokavaihtoehto (sisältää vain kasvisperäisiä 
raaka-aineita). (ei ryhmäruokailuissa, mikäli ei ilmoitettu kasvisruokailijoita. Mikäli kaikissa ateriapalveluissa tarjot-
taisiin sekä liha- että kasvisruoka, hävikin määrä luultavasti kasvaisi. Ryhmille tosin pidetään välillä kasvisruokapäi-
viä) 
-Kahvista, teestä ja virvoitusjuomista löytyy myös Reilun kaupan tai luomuvaihtoehto.  
-Suosimme ruokatarjoilussa luomutuotteita/paikallisia raaka-aineita ja kerromme niistä asiakkaalle. Jos myynnissä 
on juomia/hedelmiä tms., on tarjolla myös kotimainen/paikallinen/luomu- tai Reilun kaupan vaihtoehto. (mahdolli-
suuksien mukaan kyllä, mutta ei toteudu vielä säännöllisesti) 
-Lajittelemme jätteet jätelain ja kunnallisen jätehuoltomääräysten mukaisesti.  
-Asiakkaidemme käytössä on kirjojen kierrätyspiste.  
-Huonekansiomme sisältävät tietoa, miten hostellissa voi yöpyä ekologisesti ja mitä hostelli asian eteen tekee (val-
miin perusmateriaalin saa Hostellijärjestöltä).  
-Kerromme asiakkaille, miten hostelliin pääsee julkisilla kulkuvälineillä (esim. nettisivuilla ohjeistukset) ja vastaan-
otostamme saa tietoa kulkuvälineiden aikatauluista.  
-Merkitsemme ruokatarjoilun tuotteet asiakkaiden informoimiseksi (vegaani, kasvis, luomu, paikallinen tuote ym.)  
-Vastaanotossamme on esillä Luonto-Liiton esitteitä (suomi ja englanti). 

Kriteerit, jotka eivät vielä kokonaan toteudu, ovat realistisia tavoitteita, eikä suosituksen hakeminen ei enää kuulos-

ta mahdottomalta.  

 

3.2 Kehittämisehdotukset 

Kartoituksen perusteella kehittämiskohteiksi nostetaan: 

1. Henkilökunnan perehdytys ja koulutus ympäristöasioihin sekä kirjallisten ohjeistuksien kehittäminen 

2. Työturvallisuuskoulutuksen sekä kirjallisten ohjeistuksien kehittäminen 

3. Asiakkaiden ohjeistuksien kehittäminen 

4. Keittiön lajittelun kehittäminen 



Kestävän kehityksen kartoitus käydään läpi henkilökunnan kanssa palaverissa, ja kaikki osallistetaan kehittämiskoh-
teiden toteuttamiseen. Kartoituksen tuloksista tiedotetaan henkilökuntaa sekä yhdistyksen hallitusta.   

Kartoituksen pohjalta työstetään kestävän kehityksen ohjelma. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia Luonto-Liiton 
suosituksen saamiseksi. 

 

3.3 Oman työskentelyn arviointi 

Kestävän kehityksen kartoitus antoi organisaatiolle tietoa laajasti tämän hetkisestä tilanteesta. Kuten aikaisemmin 

on jo mainittu, organisaatiossa on siirrytty kiinnittämään huomiota ekologisiin näkökulmiin jo ennen kartoituksen 

tekoa, mutta kartoitus antoi silti hyviä kehittämisideoita. Esiin nousseista kehittämisideoista tärkein on ehdotto-

masti henkilökunnan koulutuksen ja perehdytyksen kehittäminen ympäristö- ja työturvallisuusasioissa. Jotta toi-

minta hostellilla on todella kestävän kehityksen mukaista, tulee kaikilla työntekijöillä olla tietoa ja toimintamalleja 

kestävän kehityksen toteutettamiseksi.  

Itselleni oli havahduttavaa miettiä Luonto-Liiton ekokriteereitä uudelleen reilun vuoden jälkeen, ja todeta, että 

toiminta työpaikalla on kehittynyt todella paljon. Kartoitusta tehdessä opin myös konkreettisesti ajattelemaan kes-

tävää kehitystä useammasta, kuin vain ekologisesta näkökulmasta. 


