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Kestävän kehityksen yleiskartoitus  
 
Kartoituksen tekijä: Elina Kokko Organisaatio: Hostel Suomenlinna Päivämäärä: 2.4.2017 

 Nykytilanne, käytetyt tietolähteet Kehittämisehdotukset 

ENERGIANKULUTUS 
✓ Energiankulutus: Ei ole seurattu organisaatiossa aktii-

visesti. Energiaa kuluu toiminnassa mm. sähkölaittei-
siin ja valoihin asiakkaiden sekä henkilökunnan toimes-
ta. 

 
✓ Sähkösopimus: kilpailutettiin keväällä 2017 Suomen 

luonnonsuojelun ympäristömerkittyyn EKOenergi-
aan (toimittaja Green Energy) 
 

✓ Työtekijöiden toiminta: kyselyn perusteella työnteki-
jät sammuttavat sähkölaitteet aina käytön jälkeen. 
Suurin osa sammuttaa myös valot huoneista, joissa 
ei oleskella. Energiansäästötoimenpiteitä ei ole kir-
jattu hostellityöntekijän toimintamalleihin (perehdy-
tysmateriaali) 
 

✓ Energiankulutuksen taloudellinen merkitys: siirty-
minen EKOenergiaan oli taloudellisesti kannattavaa, 
sillä sähkönhinta oli jopa edullisempaa perussäh-
köön verrattuna (EKOenergia 3,49sn/kWh, perus-
sähkö 4,67snt/kWh). 

 

 Lisätään energiansäästötoimenpiteet hostelli-
työntekijöiden toimintamalleihin 

 Panostetaan myös asiakkaiden ohjeistukseen 
esimerkiksi valojen sammuttamisesta (esim. kyl-
tit valokatkaisijoiden luokse) 

VEDENKULUTUS 
✓ Vedenkulutus: ei ole seurattu organisaatiossa sään-

nöllisesti. Vesi kuuluu kiinteistön vuokrasopimuk-
seen. 
 

✓ Työntekijöiden toiminta: kyselyn mukaan vedenku-

 Päivitetään hostellityöntekijöiden toimintamal-
leihin osuus veden säästötoimenpiteistä 

 Viedään mahdollisuuksien mukaan eteenpäin 
ehdotusta suihkujen vaihdosta 



lutukseen ei kiinnitetä ollenkaan huomiota tai kiinni-
tetään joskus huomiota. Vettä kuluu siivouksissa se-
kä pyykinpesun yhteydessä. Pyykkihuolto tehdään 
itse paikan päällä, ja suurin osa työntekijöistä pesee 
vain täysiä koneellisia. Asiakkaiden lakanat ja pyyh-
keet vaihdetaan vain lähdön jälkeen. Työntekijät ko-
kevat kyselyn perusteella saaneensa perehdytystä 
energian ja veden säästeliääseen käyttöön, mutta 
säästötoimenpiteistä ei ole kirjallista mainintaa toi-
mintamalleissa. 
 

✓ WC-kalusteet (suihkut, vessanpöntöt) on vuokranan-
tajan asentamia, ja huolto sekä uusiminen on hei-
dän vastuulla. WC-pöntöissä on kaksoispainikkeet, 
vettä säästävien suihkujen vaihtamista on ehdotet-
tu. 

HANKINNAT ✓ Raaka-ainehankinnat: keskitetty yhdelle toimijalle 
(Heinon tukku), josta kuljetus saarelle 1-2 kertaa vii-
kossa sesongista riippuen. Tukkutilaus tehdään hos-
tellille enintään kerran viikossa tarpeesta riippuen. 
Raaka-aineisiin tilattava liha on kotimaista, kana 
suomalaista naapurin maalaiskanaa ja kalatuotteet 
ovat MSC-sertifioituja. Lisäksi suositaan reilunkau-
pan tuotteita sekä luomun käyttöä pyritään lisää-
mään (esim. maidot). 
 

✓ Siivousvälineet ja pesuainehankinnat: hankinnat 
keskitetty yhdelle toimijalle (Pamark), josta toimitus 
saarelle kerran viikossa. Tilaus tehdään hostellille 
tarpeen mukaan, ja kerralla pyritään tilaamaan 
enemmän. Käytetään vain joutsenmerkittyjä pape-
reita ja siivousaineita.  

 
✓ Käyttötarvikehankinnat hostellille ja ohjaustoimin-

taan tehdään tarvittaessa. Käyttötarvikkeet on han-
kittu tähän mennessä taloudellinen näkökulma kär-
kenä, eikä ympäristönäkökulmaa ole otettu huomi-

 Pyritään panostamaan ympäristönäkökulmaan 
myös käyttötarvikehankinnoissa sekä isommissa 
investoinneissa entistä paremmin 

 
 



oon.  
 

✓ Isot investoinnit: noin kerran vuodessa toteutetaan 
isompi investointi (vuonna 2017 patjat). Isommat in-
vestoinnit tehdään puhtaasti taloudellisesta näkökul-
masta, ympäristönäkökulma on jäänyt huomioimatta. 
 

✓ Hankintojen tarpeellisuus: Hankinnat tehdään pää-
sääntöisesti aina tarpeeseen, ja hostellityöntekijät 
perehdytetään tukkutilausten tekoon sekä tilattavan 
määrän arvioimiseen. Toisinaan hankintoja tehdään 
myös ajatuksella ”ihan kiva saada” (esim. sesonkiko-
risteet ym.). 

MATERIAALITEHOKKUUS 
 

 

✓ Jätemäärien vähentäminen: Toiminnassa syntyy 
jätettä kohtalaisesti. Tilauksissa pyritään mahdolli-
suuksien mukaan välttämään yksittäin pakattuja 
tuotteita. Pesuaineet tilataan isoissa kanistereissa. 

 
✓ Raaka-aineiden käyttö: Ateriapalveluista syntyy jon-

kin verran hävikkiä. Kyselyn mukaan henkilökunta 
käyttää aina vajaat pakkaukset loppuun ennen uu-
sien avaamista. Ryhmien ruokailut pyritään suunnit-
telemaan niin, että ylijääneen ruuan pystyy oikein 
jäähdytettynä ja säilöttynä tarjoilemaan mahdolli-
sesti vielä seuraavana päivänä tai pakastamaan. Sii-
vous- ja käyttötarvikkeet käytetään loppuun ennen 
uusien avaamista/tilaamista. 
 

✓ Pesuaineiden käyttö: Hostellilla on käytössä annos-
telijaatomaatit, jotka annostelevat pesuainetta aina 
oikean määrän. Automaatissa aineet on isoissa ka-
nistereissa. 

 

JÄTTEET ✓ Lajittelu: Hostellilla on kaksi lajittelupistettä asiak-
kaiden käytössä, jossa lajitellaan: sekajäte, biojäte, 
paperi, kartonki, lasi, metalli ja palautuspullot. Sii-
voushuoneessa on lisäksi omat lajitteluastiat paris-
toille ja lampuille. Keittiössä lajitellaan myös jätteet, 

 Kehitetään keittiön lajittelua nimeämällä astiat 
myös lasille, metallille ja pahville, jolloin lajittelu 
keittiössä on selkeämpää 



mutta nimetyt astiat on vain seka- ja biojätteelle. Ky-
selyn mukaan henkilökunta lajittelee jätteet aina, 
kun pystyy. Henkilökuntaa ei velvoiteta lajittelemaan 
jätteitä oikeisiin astioihin esim. sekajätteestä asiak-
kaiden jäljitä. 
 

✓ Ohjeistukset: lajittelupisteillä on kuvitetut ohjeet 
suomeksi ja englanniksi. Henkilökunta kokee kyse-
lyn perusteella saaneensa tarpeeksi perehdytystä la-
jittelusta, ja siitä on oma kappaleensa hostellityön-
tekijän toimintamalleissa. 

KEMIKAALIT 
 

 

✓ Käytettävät kemikaalit: tiloissa käytettävät kemikaa-
lit ovat pesu- ja siivousaineita. Pesuhuoneiden ja 
keittiön seinällä on listat tilassa käytettävistä pesu-
aineista, joissa on muistutuksena käytettävät aineet 
ja käyttökohteet.  
 

✓ Käyttöturvallisuus: Siivoushuoneesta löytyy pesuai-
neiden käyttöturvallisuuskansio, josta löytyy ainei-
den toimittajan laatimat ohjeistukset aineiden käyt-
töön sekä turvallisuustiedot. Pesuaineita uudistettiin 
vuoden 2016 lopulla, eikä ihan kaikki ohjeistukset ole 
enää ajan tasalla. Kyselyn mukaan henkilökunta tun-
tee käytettävät aineet, tietävät aineiden käyttökoh-
teet sekä tietävät, mistä turvallisuustiedot löytyvät. 

 Päivitetään pesuainelistaukset pesuhuoneiden ja 
keittiön seinälle, tarkistetaan, että turvallisuus-
tiedot ovat ajan tasalla. 

LIIKENNE ✓ Logistiikka: Henkilöstö käyttää pääosin vain julkista 
liikennettä työmatkoihin. Saarelle pääsee vain lautal-
la. Tukku- ja muut kuljetukset saarelle tulee sovittui-
na päivinä 1-2 kertaa viikossa vuodenajasta riippu-
en. Tilaukset pyritään suunnittelemaan järkevästi, 
jotta turhia kuljetuksia hostellille ei tule (myös ta-
loudellinen etu) 
 

✓  Etätyöskentely: toimistotyötä tekevillä henkilöstöllä 
on kirjattu työsopimukseen etätyöskentelymahdolli-
suus. Sidosryhmätapaamisia on maltillisesti, ja niihin 
matkustamista harkitaan aina tilannekohtaisesti. 

 



TYÖHYVINVOINTI & 
TYÖTURVALLISUUS 

✓ Työhyvinvoinnin seuranta: Kaikki uudet työntekijät 
käyvät työhöntulotarkastuksessa (ei koske harjoitte-
lijoita, eikä siviilipalvelusmiehiä. Sivareilla oma käy-
täntö, harjoittelijat käyttävät oppilaitoksensa tervey-
denhuoltoa). Henkilöstölle lähetetään joka vuosi 
työhyvinvointikysely, jossa arvioidaan mm. ilmapii-
riä, työn organisointia, esimiestä, perehdytystä, vies-
tintää, työkykyä, turvallisuutta, ympäristöasioita se-
kä työpaikan arvoja ja niiden toteutumista käytän-
nössä.  
 

✓ Työpaikan eettiset periaatteet: Eettiset periaatteet 
on henkilöstöllä osin tiedossa, osin epäselvät kyse-
lyn perusteella. Arvot on kirkastettu ja päivitetty 
mm. nettisivuille ja laatukäsikirjaan. 
 

✓ Työturvallisuus: työpaikalle ei ole tehty riskinarvioin-
tia, mutta hostelille on tehty pelastussuunnitelma 
sekä erillinen turvallisuussuunnitelma ohjaustoimin-
taan. Kaikki työntekijät lukevat ja kuittaavat suunni-
telmat, ja tärkeimmät kohteet (hätäpoistumistiet, 
kokoontumispaikka ym.) pyritään käymään yhdessä 
läpi. Uhkaavat tilanteet tai kokemukset käydään yh-
dessä läpi palaverissa. Työhyvinvointikyselyn perus-
teella (vastaajat 2015-2016 työskennelleet) työympä-
ristö on arvioitu turvalliseksi, ja osa vastaajista kokee 
saaneensa riittävää perehdytystä ja koulutusta. Ar-
vioit aneellisessa tietoturvassa, koulutuksessa ja pe-
rehdytyksessä on hieman alempia, kuin työympäris-
tön turvallisuuden arvioinnissa. 

 Käydään läpi eettiset periaatteet ja arvot yhdes-
sä palaverissa, ja kirjataan ylös toimintamalleihin 

 Tehdään yhdessä työpaikan riskiarviointi, ja kir-
jataan arviointi sekä työturvallisuuteen liittyvät 
keskeiset asiat ylös toimintamalleihin. Kehite-
tään työturvallisuuskoulutusta. 

REKRYTOINTI,  
OSAAMINEN & KOULU-

TUS 

✓ Rekrytointi ja perehdytys: rekrytoinnin (sekä harjoit-
telija että työntekijä) tehdään tarpeen mukaan. Har-
joittelijoita otetaan pääsääntöisesti vain sesongeille, 
jolloin töitä riittää kaikille ja harjoittelijalla on mah-
dollisuus osallistua monipuolisesti talon eri työteh-
täviin. Toimintamalleihin on kirjattu perehdytys-
suunnitelmat hostel- ja ohjaustyöntekijöiden pereh-

 Kehitetään ympäristöasioihin liittyvää koulutusta 
ja perehdytystä mm. lisäämällä aiemmin mainit-
tuja kohtia toimintamalleihin 



dytykseen. Työhyvinvointikyselyn perusteella (ra-
portti 2015-2016 työskennelleet) työntekijät arvioivat 
perehdytyksen hyväksi ja riittäväksi. 
 

✓ Koulutus ja eteneminen: hostellijohtaja ja nuoris-
työn johtaja osallistuvat koulutustilaisuuksiin oman 
harkinnan mukaan, pidempikestoisesta koulutuk-
sesta sovitaan hallituksen kanssa. Hosteltyöntekijöil-
le ja harjoittelijoille pyritään tarjoamaan mahdolli-
suus esim. Suomenlinnassa tapahtuviin koulutus- ja 
kehittämistilaisuuksiin osallistumiseen. Koulukseen 
on kaikilla tasapuolinen mahdollisuus, ja aloite läh-
tee työntekijästä. Työhyvinvointikyselyyn vastanneet 
työntekijät arvioivat lisäkoulutuksen mahdollisuutta 
hyväksi. Työhyvinvointikyselyn perusteella (vastauk-
set 2016-2017) työntekijät arvioivat työpaikan ympä-
ristöasioiden huomioimisen hyväksi, mutta koulu-
tuksen ja perehdytyksen vain tyydyttäväksi. 

KEHITTÄMINEN ✓ Aloitteet: työpaikalla ei ole varsinaista käytäntöä 
ongelmien raportoimiseen tai aloitteiden tekemi-
seen. Työyhteisö on pieni, joten kaikkia työntekijöitä 
pyritään kannustamaan käytänteiden kehittämi-
seen. Jo perehdytyksessä uusia kannustetaan arvi-
oimaan käytäntöjä, ja kertomaan mikäli jokin ei toi-
mi, ja asian voisi hoitaa heidän mielestään parem-
malla tavalla.  
 

✓ Aloitteiden käsittely: tasaisin väliajoin pidetään hos-
telpalaveri, jonne kutsutaan kaikki työsopimuksella 
olevat työntekijät. Palaverissa kaikilla on mahdolli-
suus tuoda asioita esityslistalle. Panostetaan työil-
mapiiriin, jotta kaikki pystyvät sanoa mielipiteensä 
ääneen. 

 Jatketaan edelleen kannustamalla kaikkia osallis-
tumaan toiminnan kehittämiseen ilman varsi-
naisia aloitekäytäntöjä. Pyritään jatkossakin pi-
tämään työilmapiiri avoimena ja kannustavana, 
jolloin kaikki uskaltavat ja kokevat voivansa sa-
noa mielipiteensä ääneen 

ASIAKASLÄHTÖISYYS 
 

✓ Yksittäisasiakkaat: palaute kerätään ensisijaisesti 
Laatutonni-järjestelmään. Ryhmille, leirikouluille ja 
yksittäisasiakkaille on omat palautepohjansa, jossa 
on hiukan eri kysymyksiä. Yksittäisasiakkaille palau-

 Pidetään palautteenkeruukäytännöt ennallaan, 
mutta kannustetaan esim. ryhmiä entistä pa-
remmin ilmaisemaan kehittämistarpeita jo hei-
dän vierailun aikana, jolloin asiaan pystytään 



telappuja on jaossa hostellin tiloissa, joita he halu-
tessaan voivat täyttää. Yksittäisasiakkaat antavat pa-
lautetta myös varaussivustojen kautta.  
 

✓ Ryhmät: palaute pyritään keräämään ennen lähtöä 
(esim. leirikouluille on ohjelmaan merkitty aika pa-
lautteenkeruulle lähtöpäivänä). Jos aikaa palaut-
teenkeruulle ei ole, lähetetään ryhmälle linkki palau-
telomakkeeseen käynnin jälkeen. Kirjallista palautet-
ta pyydetään aikuisilta sekä lapsilta.  
 

✓ Palautteen käsittely: Asiakaspalautteita luetaan sitä 
mukaan, kun palautetta tulee, mutta palautteet 
koostetaan n. 1-2 kertaa vuodessa, ja käsitellään yh-
dessä hostelpalaverissa. Jos palautteissa on jotain 
erityistä huomioitavaa, käsitellään ne tilanteet yh-
dessä jo aiemmin. Koonnin pohjalta tehdään kehit-
tämisehdotukset, ja etenkin negatiiviset palautteet 
käydään yhdessä läpi ja mietitään mitä voidaan teh-
dä paremmin. Kyselyyn vastanneista työntekijöistä 
kaikki olivat osallistuneet ainakin joskus asiakaspa-
lautteiden käsittelyyn. Palaute koostetaan kaikista 
kanavista. Asiakkaiden tarpeet on pyritty tunnista-
maan mm. palautteen perusteella. Henkilökunnan 
kanssa käydään tiimipäivissä läpi haastavia asiakas-
palvelutilanteita, ja palautteen käsittelyä. 

vaikuttamaan. Asiakkaille pyritään antamaan 
helposti lähestyttävä kuva työntekijöistä. 

SOSIAALINEN VASTUU ✓ Sosiaalinen vastuu rekrytoinneissa: rekrytoinnit teh-
dään aina tarpeen mukaan, ja työtehtäviin rekrytoi-
daan aina sopivin henkilö. Taustat arvioidaan tilan-
nekohtaisesti, ja jokainen työntekijä on pienelle or-
ganisaatiolle tärkeä ja merkityksellinen. 
 

✓ Sosiaalinen vastuu hankinnoissa: hankinnoissa pyri-
tään valitsemaan mm. kotimaisia tuotteita tai reilun 
kaupan tuotteita. Myös ostettujen palveluiden vaiku-
tuksia arvioidaan aktiivisesti. Vuoden 2016 lopussa 
ilmoitettiin työterveyspalveluiden tuottajan (Diacor) 

 Selvitetään työterveyspalveluiden siirtämisestä 
kokonaan toiselle, kotimaiselle toimijalle. 



yhdistymisestä Terveystaloon. Terveystalon omis-
tuspohja ei ole kokonaan suomalaista, ja yhtiön ve-
roista kaikki ei tule Suomeen.  

 
 


