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1 JOHDANTO 

 

 

 

Hostel Suomenlinna on Helsingin tuntumassa, Unescon maailmanperintökohteessa sijaitseva, 

ympäri vuoden palveleva leirikeskus ja hostelli. Hostel Suomenlinnan asiakkaiksi ovat tervetulleita 

sekä erilaiset nuoriso- ja aikuisryhmät että yksittäismatkailijat. 

Hostelli toimii alun perin vuonna 1908 rakennetussa venäläisessä kansakoulussa. Hostellissa on 

kahdeksan 1-10 henkilön majoitushuonetta kahdessa kerroksessa, yhteensä 39 petipaikkaa. 

Hostellista löytyy majoitustilojen lisäksi kokoussali, asiakaskeittiönurkkaus ja ruokailutila, WC:t ja 

suihkut asiakkaille, pesutupa, kuivaushuone, henkilökunnan keittiö sekä vastaanotto. 

Hostellin ensisijainen kohderyhmä on ympäri Suomea saapuvat leirikouluryhmät. Leirikouluille 

tarjotaan majoitus- ja ateriapalveluita sekä opetussuunnitelmaa tukevia leirikouluohjelmia. 

Leirikouluohjelmien teemoina korostuvat yhteistoiminta ja sosiaaliset taidot, Itämeren 

saaristoluonto ja ympäristökasvatus sekä historia ja maailmanperintökohteeseen liittyvät asiat. 

Suomenlinnan ainutlaatuinen ympäristö tarjoaa monipuoliset puitteet leirikouluille. 

Leirikouluryhmien lisäksi hostelli on avoinna matkailijoille sekä muille nuoriso- ja aikuisryhmille. 

Kaikki palvelut tuotetaan toiminnan omalla liikevaihdolla, joten myös muut asiakasryhmät ovat 

toiminnan kannalta välttämättömiä. Mahdollisella ylijäämällä kehitetään leirikoulupaketteja sekä 

investoidaan ylläpitoon ja puitteisiin.  

Hostellin toimintaa organisoi Suomen leirikouluyhdistys – Lägerskolföreningen i Finland ry. Yhdistys 

on toiminut Suomessa valtakunnallisesti vuodesta 1975, ja sen tavoitteena on mm. levittää 

leirikouluaatetta ja -tietoutta Suomessa, laajentaa leirikoulutoimintaa, kehittää leirikoulutoimintaan 

liittyvää opettajainkoulutusta sekä harjoittaa pohjoismaista yhteistyötä ja antaa asiantuntija-apua. 

Ympäristökasvatus näkyy Hostel Suomenlinnassa etenkin ohjatuissa ohjelmissa, mutta kestävä 

kehitys pyritään saada vahvasti näkyväksi myös hostellin perusarjessa. Hostel Suomenlinna 

kasvattaa arjessa esimerkillä ja tarjoaa mahdollisuuksia sekä opastusta arjen valintojen tekemiseen. 
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2 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN ORGANISOINTI JA OSALLISTAMINEN 
Hostel Suomenlinnalle on tehty ympäristöohjelma vuonna 2016. Ympäristöohjelma tehtiin kaudelle 

2016-2018, ja sen toteutumista on seurannut pääsääntöisesti hostellijohtaja. Ympäristöohjelma 

käsittää vain ekologisen puolen, joten se on perusteltua päivittää kestävän kehityksen ohjelmaksi. 

Seurantaa on kuitenkin jo edellisvuotenakin tehty, joten siirtyminen kestävän kehityksen ohjelmaan, 

ja sen seurantaan ei liene haaste työyhteisölle. 

Hostellin organisaatio on pieni, ja ilmapiiri on myönteinen kestävän kehityksen suhteen, joten 

osallistuminen kestävän kehittämisen työhön ei todennäköisesti kaadu ihmisten asenteisiin. 

Organisoinnissa on otettava huomioon erityisesti kaikkien – myös esimerkiksi tarvittaessa työhön 

kutsuttavien työntekijöiden – tiedottaminen ja perehdyttäminen. Edellisvuoden ympäristöohjelma 

on ollut lähinnä johdon seurannassa, joten kestävän kehityksen ohjelman toteuttamisessa tulee 

panostaa myös muiden työntekijöiden mukaan ottamiseen.  

Kestävän kehityksen ohjelman organisoinnista ja seurannasta vastaa nuorisotyön johtaja. Koko 

työyhteisö osallistetaan kestävän kehityksen työhön pitämällä aloituspalaveri, jossa käydään 

ohjelma ja vastuut läpi. Samalla sovitaan yhteisesti jatkotoimenpiteet. Loppukartoitus ja ohjelman 

päivitys tapahtuvat vuoden 2018 alussa. 

 

3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS JA ESIIN NOUSSEET KEHITTÄMISKOHTEET 

Lähtötilainteen kartoitusta alettiin suunnitella loppuvuodesta 2016, ja kartoitus toteutettiin 

alkuvuodesta 2017. Kartoitus koottiin huhtikuun 2017 alussa. Kartoituksen suunnittelusta ja 

toteutuksesta vastasi nuorisotyön johtaja Elina Kokko. 

Hostel Suomenlinnalle toteutettiin laaja yleiskartoitus, sillä vastaavaa kartoitusta ei oltu 

aikaisemmin tehty. Kartoituspohjana käytettiin Syklin KETA-kartoituspohjaa. Kartoitusta varten 

henkilöstölle teetettiin kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja selvittävä kysely, jonka lisäksi 

hyödynnettiin myös työhyvinvointikyselyn vastauksia vuosilta 2016-2017. Kyselyjen lisäksi 

tarkasteltiin olemassa olevia sopimuksia, sekä havainnointiin käytäntöjä hostellin arjessa. 

Työn liitteenä on kestävän kehityksen yleiskartoitus, sekä koonnit kartoituksen taustalla käytetyistä 

kyselyistä. 

Kartoituksen perusteella esiin nousi seuraavia kehittämiskohteita: 

- Henkilökunnan perehdytys ja koulutus ympäristöasioihin 

- Työturvallisuuskoulutuksen kehittäminen  

- Henkilökunnan kirjallisten ohjeistuksien kehittäminen (ympäristö- ja työturvallisuusasiat) 

- Asiakkaiden ohjeistuksien kehittäminen  

- Keittiön lajittelun kehittäminen 
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- Luonto-Liiton suosituksen kriteerien arviointi, ja suosituksen hakeminen 

- Energian ja vedenkulutuksen seurannan toimintamallien kehittäminen  

 

4 KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA 2017 

Tämä kestävän kehityksen ohjelma tehdään kaudelle 2017-2018. Ohjelma arvioidaan ja päivitetään 

vuoden 2018 alussa. 

4.1 TAVOITTEET 

Kauden 2017-2018 tavoitteina on:  

- kehittää henkilökuntakoulutusta 

- parantaa työturvallisuutta ja kehittää työpaikan riskeihin varautumista 

- tehostaa lajittelua keittiössä 

- täyttää vaadittavat ekokriteerit Luonto-Liiton suosituksen saamiseksi 

Henkilökuntakoulutusta kehitetään suunnittelemalla ja toteuttamalla henkilökunnalle ”ympäristö- ja 

työturvallisuuspäivä” syksyllä 2017. Ennen syksyä tehdään työpaikalle riskikartoitus. Koulutuspäivän 

ja riskikartoituksen tavoitteena on parantaa työturvallisuutta ja -hyvinvointia työyhteisössä. 

Samassa päivässä tavoitteena on antaa perehdytystä ja toimintamalleja kestävän kehitystä tukevaan 

toimintaan työyhteisössä ja pohtia yhdessä toiminnan vaikutuksia. 

Lajittelua tehostetaan keittiössä nimeämällä puuttuvat lajitteluastiat. 

Luonto-Liitto ja Suomen Hostellijärjestö ovat laatineet hostellien ekokriteerit. Kriteerit täyttävä 

hostelli voi hakea Luonto-Liiton suositusta. 

Kriteerit, jotka vielä toteutumatta: 

-Vuokraamme polkupyöriä tai teemme yhteistyötä paikallisen polkupyörävuokraamon kanssa.  

Ei välttämättä olennaista Suomenlinnassa. Infotaan jatkossa laajemmin Helsingin 

pyörävuokraamoista. 

-Asiakkaillamme on ilman erillistä pyyntöä aina tarjolla myös kasvisruokavaihtoehto (sisältää vain 

kasvisperäisiä raaka-aineita).  

Ei ryhmäruokailuissa, mikäli ei ilmoitettu kasvisruokailijoita. Mikäli kaikissa ateriapalveluissa 

tarjottaisiin sekä liha- että kasvisruoka, hävikin määrä luultavasti kasvaisi. Pitkäaikaisille ryhmille 

tosin pidetään välillä kasvisruokapäiviä, joita voisi lisätä. 

-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.  

Mahdollisuuksien mukaan kyllä, mutta ei toteudu vielä säännöllisesti 

-Huonekansiomme sisältävät tietoa, miten hostellissa voi yöpyä ekologisesti ja mitä hostelli asian 

eteen tekee (valmiin perusmateriaalin saa Hostellijärjestöltä). 

-Vastaanotossamme on esillä Luonto-Liiton esitteitä (suomi ja englanti). 
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Kauden tavoitteena on kehittää toimintaa niin, että hostellin toiminta täyttää edellä mainitut 

kriteerit. Suositusta haetaan viimeistään syksyllä 2017. 

4.2 TOIMENPITEET, VASTUUT, AIKATAULU 

 

Tavoite Toimenpiteet Vastuut Aikataulu 

Henkilökunnan 

koulutus ja 

perehdytys 

ympäristöasioihin 

 Päivitetään 

toimintamalleihin energian- 

ja vedensäästö 

toimenpiteet 

 Pidetään henkilöstölle 

ympäristö- ja 

työturvallisuuspäivä 

 Vakiinnutetaan 

koulutuspäivästä 

jokavuotinen 

Petra & Elina 

 Toimintamallien 

päivitys keväällä 

2017 

 Ympäristö- ja 

työturvallisuuspäi

vä syksyllä 2017 

Työturvallisuuden 

kehittäminen 

 Toteutetaan työpaikalle 

riskikartoitus ja kirjataan 

riskienhallinnan menettelyt 

ylös 

 Pidetään henkilöstölle 

ympäristö- ja 

työturvallisuuspäivä 

 Vakiinnutetaan 

koulutuspäivästä 

jokavuotinen 

Petra & Elina 

 Riskikartoitus 

kesän 2017 

lopussa 

 Ympäristö- ja 

työturvallisuuspäi

vä syksyllä 2017 

Keittiön lajittelun 

kehittäminen 

 Hankitaan ja nimetään 

keittiöön lajitteluastiat 

pahveille, lasille ja metallille 

Elina Toukokuu 2017 

Luonto-Liiton 

suosituksen 

hakeminen 

 Kehitetään infomateriaaleja, 

Helsingin tarjonnasta, 

johon lisätään mm. 

lähimmät 

polkupyörävuokraamot 

 Selvitetään 

ateriapalveluiden luomu- ja 

reilun kaupan vaihtoehtoja 

 Lisätään suunnitelmallisesti 

ryhmien kasvisruokapäiviä 

Infomateriaalit: 

Risto 

 

Ateriapalvelut: 

Petra 

 

Suosituksen 

hakeminen: 

Elina 

 Kehittämiskohtien 

tarkastelu heti 

 Suosituksen 

hakeminen 

viimeistään 

syksyllä 2017 
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Kestävän kehityksen ohjelman päivittämisestä vastaa nuorisotyön johtaja Elina Kokko, ja ohjelman 

toteutumista seurataan säännöllisesti. Seurantaa varten tehdään Excel-tiedosto, jossa näkyy 

tavoitteiden, toimenpiteiden, vastuiden ja aikataulun lisäksi myös ylimääräinen sarake, johon 

merkitään ”toteutettu”, ”tekeillä” ja ”ei toteutunut ja syy” 

5 LOPPUKARTOITUS 

Loppukartoitus tehdään seurantatiedoston avulla. Loppukartoituksessa tarkastetaan tavoitteiden 

toteutuminen, ja kirjataan ylös jatkotoimenpiteet. Mikäli jokin tavoite ei ole täyttynyt vuoden 

aikana, kirjataan ylös syyt, ja jatkotoimenpiteet seuraavalle vuodelle. 

Loppukartoitus tehdään seuranta-Excelin avulla. 

 

Tavoite Toimenpiteet Vastuut Aikataulu Toteutus Jatkotoimenpiteet 

Keittiön lajittelun 

kehittäminen 

· Hankitaan ja 

nimetään 

keittiöön 

lajitteluastiat 

pahveille, lasille ja 

metallille 

Elina 
Toukokuuhun 

mennessä 

TOTEUTUNUT 

/ EI 

TOTEUNUT, 

syyt 

  

 

Loppukartoituksen tulokset käydään yhdessä työyhteisön kanssa läpi, ja jatkotoimenpiteiden ja 

kehittämisehdotusten pohjalta laaditaan kestävän kehityksen ohjelma seuraavalle vuodelle. 

Vuodelle asetetut tavoitteet ovat hyvin käytännönläheisiä ja toteutettavissa olevia. Kiireinen sesonki 

toiminnassa sijoittuu huhtikuun alusta syyskuun loppuun, jonka vuoksi tavoitteita on pyritty 

valitsemaan maltillinen määrä. Kehittämistyölle työyhteisössä on aikaa enemmän sesongin 

ulkopuolella. Kehittämällä henkilökuntakoulutusta panostetaan myös koko työyhteisön 

osallistumiseen kestävän kehityksen työhön. 


