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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten kohdeyrityksen tytäryhtiöt 

korvaavat työntekijöilleen työmatkustamisesta aiheutuneet elinkustannusten lisä-

ykset ja mihin nämä käytännöt perustuvat. Kohdeyrityksen pitkän tähtäimen ta-

voitteena on kehittää matkakustannusten kirjanpitoprosessia harmonisoimalla eri-

laisia käytäntöjä. Käytäntöjen yhtenäistäminen helpottaisi kustannusten seurantaa 

ja kontrollointia sekä lisäisi työntekijöiden välistä tasa-arvoa.  

Opinnäytetyön teoriaosuus muodostuu kahdesta pääluvusta. Ensimmäisessä teo-

rialuvussa pyritään luomaan kattava kuva liikematkustamisesta ja siitä aiheutuvis-

ta kustannuksista sekä selvittämään miten verotus ja laki vaikuttavat päiväraha-

käytäntöihin Suomessa. Toisessa teorialuvussa tutkitaan liikematkustamista yri-

tyksen näkökulmasta ja kerrotaan millaisia sääntöjä yritykset voivat asettaa mat-

kustamiselle, millaisia liikematkustamisen muotoja on sekä vaihtoehtoja matkus-

tamiselle.  

Tutkimuksen neljännessä luvussa esitellään tutkimusteoreettiset valinnat. Tutki-

musstrategiaksi valittiin kehittämistutkimus, joka toteutettiin kvalitatiivisen tut-

kimusotteen keinoin. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin teemahaastattelua ja 

puolistrukturoitua sähköpostihaastattelua.  

Tämän opinnäytetyön keskeisimmät havainnot liittyvät teemahaastatteluista saa-

tuihin tuloksiin. Tutkimuksen perusteella suurimmat eroavaisuudet käytäntöjen 

välillä liittyvät ruokakustannusten korvaamistapaan. Tytäryhtiöistä riippuen ruo-

kakustannukset voidaan korvata joko päivärahalla tai maksutositteita vastaan. 

Maksutositteita vastaan korvaaminen aiheuttaa kirjanpitäjille päivärahoja enem-

män haasteita. Lisäksi huomattiin, että sääntömuutokset aiheuttavat usein muutos-

vastarintaa. Tutkimuksesta selvisi, että käytäntöjen yhtenäistämiselle on tarvetta. 

Tutkimuksen perusteella yhtenäistämisen mahdollisuutta kannattaa selvittää lisää. 

Eri maiden käytännöt eivät välttämättä ole täysin lainsäädännön ja verottajan sa-

nelemia, joten käytäntöjen yhtenäistäminen voisi olla mahdollista.  
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The goal of this thesis was to find out how the subsidiaries of the target company 

compensate the costs caused to their employees by business trips and what these 

policies are based on. Developing the travel expense handling process by stand-

ardizing the different policies is a long-term goal of the target company. Standard-

izing would not only ease the monitoring and controlling of travel expenses, but it 

would also improve equality between employees. 

The theoretical section of this thesis consists of two main chapters. The first main 

chapter includes the definition of business travel and the costs caused by travel-

ling. The first chapter also introduces how taxation and the law affect daily allow-

ance policies in Finland. The second main chapter examines business travel from 

the perspective of companies. This chapter defines the rules companies may set to 

business travelling, the forms of business travel, and the options for business trav-

el. 

The fourth chapter introduces the theoretical research choices. Design research 

was chosen as a research strategy and it was implemented as a qualitative research 

method. Research material was gathered through thematic interviews and semi-

structured e-mail interviews. 

The essential observations were collected through thematic interviews. Based on 

this research the biggest differences between the practices are in the compensation 

methods of meal expenses. Depending on the subsidiary meal expenses can be 

compensated either with daily allowance or with receipts. Compensating with re-

ceipts causes more challenges to accountants than the daily allowance. It was also 

noticed that employees often resist changes in the rules. It was found that there is 

a demand for standardizing. Based on this research the possibility of standardizing 

should be looked into in further detail. The practices in the different countries may 

not be completely dictated by law or taxation, so the standardizing of the practices 

could be possible. 

 

Keywords Daily allowance policies, business travel, travel expenses, 

travel policy  
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1  JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

On arvioitu, että liikematkustamisesta aiheutuneet kustannukset ovat yritysten toi-

seksi suurin kuluerä palkkakustannusten jälkeen (Holma 2009). Tästä huolimatta 

liikematkustaminen on aihe-alue, jota on tutkittu suhteellisen vähän. Tämän tut-

kimuksen tavoitteena on pureutua yhteen matkakustannusten osa-alueeseen: Yri-

tys X:n eri maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden tapoihin korvata työntekijöille liike-

matkustamisesta aiheutuneet elinkustannusten lisäykset. Päivärahakäytäntöjen 

osuutta liikematkustamisesta aiheutuneissa kustannuksissa on tutkittu hyvin vä-

hän, minkä takia kohdeyrityksessä halutaankin perehtyä erilaisiin käytäntöihin 

tarkemmin. Alkuperäinen ohjeistus kunkin tytäryhtiön kustannusten kirjaamiseen 

on saatu paikallisilta henkilöstöhallinnon työntekijöiltä. Lisäksi kohdeyrityksessä 

noudatetaan globaalia matkustuspolitiikkaa, josta paikallinen ohjeistus ei voi poi-

keta. Tästä huolimatta variaatio erilaisten käytäntöjen välillä on suuri. Kohdeyri-

tyksessä koetaankin aiheelliseksi tutkia, millaisia käytäntöjä eri tytäryhtiöillä on ja 

selvittää mihin ne voivat perustua.   

1.2 Motivaatio ja aiemmat tutkimukset  

Yritys X:n eri tytäryhtiöiden matkakustannusten seuraaminen nykyisellä järjes-

telmällä on raskasta ja hankalaa. Vaikka käytössä on globaali matkustuspolitiikka, 

jota jokaisen työntekijän tulee noudattaa, ei se vielä kata päivärahojen korvaus- ja 

kirjaustapoja. Erilaiset käytännöt eivät ole suoraan verrattavissa toisiinsa, minkä 

takia kustannusten seuraaminen on haastavaa. Käytäntöjen harmonisoiminen 

mahdollistaisi eri tytäryhtiöiden matkakustannusten sujuvamman seurannan ja 

kontrolloinnin, sekä sitä kautta edistäisi myös yrityksen taloudellista kannatta-

vuutta.    

Kannattavuuden lisäksi harmonisoimalla edistettäisiin työntekijöiden tasa-arvoa. 

Ihanteena olisi, että jokaiselle työntekijälle korvattaisiin liikematkustamisesta ai-

heutuneet kustannukset saman kaavan mukaan. Yhdet yhteiset säännöt vähentäisi-

vät mahdollisia väärinkäytöksiä – ohjeistusta ei olisi mahdollista kiertää, kun kor-
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vaus perustuisi ennalta standardoituihin mittareihin, joita voisivat olla esimerkiksi 

matkan pituus ja matkakohde.  

Tutkimuksen kirjallisuuskatsausta tehtäessä ei vastaavanlaisia kansainvälisten yri-

tysten päivärahakäytäntöihin liittyviä tutkimuksia löydetty. Lisäksi tutkimusten ja 

kirjallisuuden löytäminen yleisesti matkakustannuksiin tai liikematkustamiseen 

liittyen oli haastavaa. Science Direct- tiedehakemistosta löytyi muutamia liike-

matkustamiseen ja matkustuspolitiikoihin liittyviä tutkimuksia ja artikkeleita, jot-

ka esitellään paremmin opinnäytetyön luvussa ”Kansainväliset matkustuspolitii-

kat”. Kirjallisuudesta erityisesti Anne Holman väitöskirja ”Adaptation in triadic 

business relationship settings” sekä Sanna Lahden ja Tero Salmisen kirja ”Digi-

taalinen taloushallinto” tarjosivat hyödyllisiä näkökulmia liikematkustamiseen ja 

erilaisiin matkakustannuksiin liittyen. Tämän opinnäytetyön kirjallisuuskatsauk-

sen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että päivärahakäytäntöjä on tutkittu suh-

teellisen vähän. Sen lisäksi, että tästä opinnäytetyöstä on hyötyä kohdeyritykselle 

niin taloudellisesta kuin eettisestäkin näkökulmasta, on tämän tutkimuksen uu-

tuusarvo suuri. Vastaavanlaisia tutkimuksia on olemassa vain harvoja eikä koh-

deyrityksessä ole aiemmin perehdytty eri tytäryhtiöiden päivärahakäytäntöihin.  

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä Yritys X:n tytäryhtiöiden erilaisiin päivära-

hakäytäntöihin ja saada alustava käsitys siitä, mihin eri käytännöt voivat perustua. 

Osa käytännöistä todennäköisesti perustuu paikalliseen lainsäädäntöön tai vero-

tukseen, mutta osa voi perustua esimerkiksi paikallisten yhtiöiden tapoihin tai 

paikalliseen sopimiseen, jolloin käytännön muuttaminen voisi olla mahdollista.  

Tutkimuskysymyksiä ovat seuraavat:  

1. Millaisia käytäntöjä Yritys X:n tytäryhtiöissä on? Miten käytän-

nöt eroavat toisistaan? Millaisia erityispiirteitä ja ongelmakohtia 

kullakin käytännöllä on?   

2. Miten Yritys X:n globaali matkustuspolitiikka vaikuttaa erilai-

siin käytäntöihin?  
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3. Perustuvatko eri maiden päivärahakäytännöt paikalliseen lain-

säädäntöön, verotukseen tai ammattiliittojen kanssa tehtyihin so-

pimuksiin? Olisiko käytäntöjen harmonisoiminen mahdollista?  

Tutkimukseen valittiin Yritys X:n kolme tytäryhtiötä. Nämä yhtiöt sijaitsevat Eu-

roopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Vertailumaana käytettiin Suomea, jon-

ka käytännöt perustuvat selkeästi lainsäädäntöön ja verotukseen. Suomen käytän-

töä voidaan pitää tietyllä tavalla ihanteena, johon kaikkien maiden toivottaisiin 

ajan myötä siirtyvän. On kuitenkin huomattava, että tutkimuksen tarkoituksena ei 

ole asettaa erilaisia käytäntöjä paremmuusjärjestykseen vaan objektiivisesti ver-

tailla eri tytäryhtiöiden tapoja korvata työntekijöilleen työmatkoista aiheutuneet 

elinkustannusten lisäykset. Tavoitteena ei myöskään ole luoda valmista päivära-

hakäytäntöä, joka voitaisiin ottaa heti käyttöön kaikissa yhtiöissä, vaan selvittää 

perusteet ja mahdollisuudet käytäntöjen muuttamiseksi tutkimukseen valituissa 

tytäryhtiöissä.  

1.4 Menetelmät ja aineisto 

Tämä opinnäytetyö on kehittämistutkimus, jonka tutkimuskohteena on Yritys X:n 

tytäryhtiöiden päivärahakäytännöt. Kehittämistutkimuksen tavoitteena on tuottaa 

uutta ja luotettavaa tietoa käyttämällä tieteellisiä menetelmiä ja asianmukaista do-

kumentointia. Kehittämistutkimuksen kohteena voivat olla esimerkiksi yrityksen 

prosessit, toiminnot, tuotteet tai asiantilat eli toisin sanoen mikä tahansa, johon 

vaikuttaminen on mahdollista. (Kananen 2012, 21) Opinnäytetyön tutkimusmene-

telmäksi valittiin kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusote, jotta tutkittavan ai-

heen tuntemusta ja ymmärrystä saadaan syvennettyä. Kvalitatiivinen tutkimus läh-

tee liikkeelle käytännöstä ja pyrkimyksestä ymmärtää tutkittava ilmiö syvälli-

semmin. (Kananen 2015, 66–73) Laadullinen tutkimus on hypoteesitonta eli tutki-

jalla ei ole ennakko-odotuksia tutkimustuloksista (Eskola & Suoranta 2008, 19). 

Tutkimuksessa kerätystä aineistosta pyritään muodostamaan laajempia teemoja ja 

säännönmukaisuuksia, joista taas voidaan muodostaa yleistettävissä olevia teorioi-

ta tai malleja. Kyse on siis induktiivisesta prosessista. (Creswell 2009, 63) 
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Tutkimusaineisto kerätään teemahaastattelun ja puolistrukturoidun sähköposti-

haastattelun avulla. Tutkimusosion ensimmäisessä osassa haastatellaan kohdeyri-

tyksen taloushallinnon palvelukeskuksen kirjanpitäjiä. Tässä vaiheessa pyritään 

selvittämään kunkin tutkittavan yhtiön käytännöt sekä niiden mahdolliset heik-

koudet ja vahvuudet. Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu, jotta 

eri tytäryhtiöiden kirjanpitäjiä haastateltaessa voidaan painottaa eri osa-alueita ja 

näin ollen saada kattava käsitys kunkin tutkittavan tytäryhtiön olennaisista piir-

teistä. Strukturoidussa ja puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset esitetään 

kaikille haastateltaville samassa muodossa ja järjestyksessä, mutta teemahaastatte-

lu sallii ennakkoon määriteltyjen teemojen järjestyksen ja laajuuden vaihtelun 

(Eskola & Suoranta 2008, 86). 

Tutkimuksen toisessa osassa halutaan saada alustava käsitys siitä, mihin eri mai-

den käytännöt voivat perustua. Teemahaastatteluiden perusteella luodaan puoli-

strukturoitu kysymyspohja, joka toimitetaan sähköpostitse tutkittavien tytäryhtiöi-

den paikallisille asiantuntijoille. Toisen osan aineistonkeruumenetelmänä käyte-

tään siis sähköpostihaastattelun ja puolistrukturoidun haastattelun yhdistelmää. 

Puolistrukturoidussa haastattelussa haastateltava vastaa omin sanoin ennalta mää-

riteltyihin kysymyksiin eikä valmiita vastausvaihtoehtoja ole (Eskola & Suoranta 

2008, 86). Sähköpostihaastattelu taas on teemahaastatteluun pohjautuva, ei-

reaaliaikainen aineistonkeruumenetelmä. Sähköpostihaastattelua ei ole sidottu ai-

kaan tai paikkaan, vaan haastateltava voi vastata omaan tahtiinsa. (Kananen 2015, 

186–188)  

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tämä opinnäytetyö koostuu kuudesta luvusta, joista ensimmäinen on työn johdan-

to. Kaksi seuraavaa lukua käsittelevät tämän opinnäytetyöhön aiheeseen liittyvää 

teoriaa. Ensimmäisessä teorialuvussa ”Matkakustannusten korvaaminen” käydään 

läpi yleisesti erilaisia työmatkustamiseen liittyviä kustannuksia sekä niiden kir-

jaamista ja korvaamista työntekijöille. Lisäksi tässä luvussa esitellään yksityis-

kohtaisesti Suomen päivärahakäytännöt. Ensimmäisen teorialuvun tarkoituksena 



  12 

 

on luoda kattava kuva työmatkustamisesta sekä tutkia, kuinka laki ja verotus vai-

kuttavat matkakustannusten ja päivärahojen maksamiseen Suomessa.  

Toisessa teorialuvussa ”Liikematkustaminen yrityksen näkökulmasta” taas tarkas-

tellaan työmatkustamista yritystasolla. Suomessa laki ja verottaja asettavat vero-

vapaille matkakustannuksille tietyt raamit, mutta eivät esimerkiksi määrittele, 

missä luokassa työntekijät saavat matkustaa tai mitä kulkuvälinettä olisi suositel-

tavaa käyttää. Tämän takia yrityksellä voikin olla käytössä matkustuspolitiikka, 

jossa edellä mainitun kaltaiset säännöt ja suositukset on määritelty. Toisessa teo-

rialuvussa pohditaan myös vaihtoehtoja henkilökohtaiselle tapaamiselle ja eritel-

lään liikematkustamisen muotoja. Toisen teorialuvun tarkoituksena on perehtyä 

työmatkustamiseen yrityksen näkökulmasta sekä tutkia, millaisia rooleja yrityksen 

erilaisilla sisäisillä ja ulkoisilla toimijoilla on työmatkustamiseen nähden.  

Teorialukujen jälkeen siirrytään opinnäytetyön empiiriseen osaan. Neljännessä 

alaluvussa ”Tutkimuksen toteutus” esitellään tutkimuksen kohdeorganisaatio sekä 

käytetyt tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmät. Tässä luvussa pohditaan myös 

tutkimusosion luotettavuutta. Opinnäytetyön viidennessä luvussa esitellään tutki-

musmenetelmillä saadut tulokset ja tehdään mahdolliset kehittämisehdotukset eri 

tytäryhtiöiden käytäntöihin. Tutkimuksen viimeisessä luvussa kootaan yhteen 

keskeisimmät tutkimustulokset, tehdään mahdolliset johtopäätökset ja esitetään 

jatkotutkimusehdotukset. Viimeisessä luvussa arvioidaan myös opinnäytetyön on-

nistumista.  
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2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN TYÖNTEKI-

JÄLLE 

Työmatkalla tarkoitetaan työntekijän tekemää matkaa työnantajan tai organisaati-

on asettaman tavoitteen saavuttamiseksi. Työmatkana ei sen sijaan voida pitää 

esimerkiksi rahdin tekemää matkaa tai työntekijän henkilökohtaisista syistä teke-

mää matkaa. Työmatkoja eivät myöskään ole kotoa työpaikalle tai työpaikalta ko-

tiin tehdyt matkat. (Enoch, Hesse & Knowles 2016, 69) 

Tavallisimpia työmatkasta aiheutuneita kustannuksia ovat hotelli- ja majoituskulut 

sekä lento-, juna-, bussi- ja taksi-kustannukset. Työntekijälle korvataan myös 

neuvottelu- ja edustuskustannukset sekä mahdolliset päivärahat ja kilometrikorva-

ukset. Matka- ja kululaskuprosessin kautta voidaan korvata myös työntekijöiden 

tekemiä pienhankintoja, joita ovat esimerkiksi toimistotarvikkeet. (Lahti & Salmi-

nen 2014, 101)  

Matkalaskuprosessi sisältää työntekijöiden työmatkoista aiheutuneiden kustannus-

ten käsittelyn. Ostolaskuprosessin kautta taas käsitellään yrityksen ostolaskulla 

tekemät hankinnat. Työntekijöiden tekemät, ostolaskuprosessin ulkopuolella ole-

vat pienhankinnat katsotaan osaksi matka- ja kululaskuprosessia. (Lahti & Salmi-

nen 2008, 15)  

2.1 Liikematkan vaiheet 

Matkahallinnon prosessia (Kuvio 1) voidaan kuvailla tehtävillä, jotka suoritetaan 

ennen matkaa, sen aikana ja matkan jälkeen. Ennen matkan alkua on yrityksessä 

neuvoteltu erilaisista matkustamiseen liittyvistä sopimuksista, joiden pohjalta on 

luotu ja otettu käyttöön yrityksen matkustuspolitiikka. (Holma 2009, 102) Mat-

kaan liittyvät käytännön järjestelyt hoitaa useimmiten yrityksen matkatoimisto tai 

yrityksen oma henkilökunta, kuten sihteerit tai assistentit. Molemmissa tapauksis-

sa matkan järjestelyistä vastaavilla henkilöillä on vastuu noudattaa ja toteuttaa yri-

tyksen matkustuspolitiikkaa. Suuret yritykset ovat myös yhä useammin ottaneet 

käyttöön matkatoimiston tarjoaman varausjärjestelmän, jonka avulla matkustaja 

voi itse tehdä tarvittavat varaukset yksinkertaisempiin liikematkoihin. Varausjär-
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jestelmissä on niin ikään sisäänrakennettu ohjaintoiminto, joka on mukautettu 

noudattamaan yrityksen matkustuspolitiikkaa. (Gustafson 2013, 24) Liikematkan 

aikana matkustaja toteuttaa nämä ennalta suunnitellut toimet, ja saattaa järjestää 

niitä myös paikan päällä. Matkan jälkeen hoidetaan kustannusten maksaminen ja 

johdolle raportointi. Käytännössä matkustaja suorittaa siis vain matkan aikana ta-

pahtuvat tehtävät: kaikki muut vaiheet voidaan ulkoistaa tai suorittaa matkatoimis-

ton ja muiden toimittajien avulla.  (Holma 2009, 102)  

 

 

Kuvio 1. Matkahallinnon prosessi (Holma 2009, 102) 

Palvelun tarjoajat, matkatoimistot ja luottokorttiyhtiöt voivat järjestää yritykselle 

johdon ja kustannusten raportointia (Holma 2009, 102). Matkatoimiston tuotta-

mista tilastoista voidaan saada tietoa esimerkiksi yrityksen matkustusvolyymeista, 

matkakustannuksista ja varauskäytännöistä (Gustafson 2013, 25). Tätä matkan 
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jälkeen saatua informaatiota voidaan hyödyntää uusissa sopimusneuvotteluissa ja 

budjetointimenetelmien kehittämisessä (Holma 2009, 102). Saatujen tilastojen 

avulla voidaan esimerkiksi analysoida, missä määrin yrityksen matkustajat käyttä-

vät ennalta määriteltyjä toimittajia tai kuinka paljon etukäteen matkustajat varaa-

vat matkalippunsa, sekä miten muutokset näissä parametreissa vaikuttaisivat yri-

tyksen matkakustannuksiin joko organisaatio- tai yksikkötasolla (Gustafson 2013, 

25).  

2.2 Varsinainen, toissijainen ja erityinen työntekemispaikka 

Työntekijä työskentelee vakituisesti varsinaisella työpaikallaan, joka voi olla esi-

merkiksi toimisto tai työmaa-alue. Mikäli työntekijällä ei ole työn liikkuvuuden 

takia paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelisi, varsinaiseksi työpaikaksi voi-

daan katsoa myös paikka, josta työntekijä hakee työmääräyksensä tai säilyttää 

työhön tarvitsemiaan työvälineitä, -aineita tai asusteita. (Verohallinto 2009) Mikä-

li työn liikkuvuuden vuoksi mitään edellistä vastaavaa varsinaiseksi työpaikaksi 

määriteltävää tukikohtaa ei voida todeta, voidaan matkakustannukset korvata ve-

rovelvollisen asunnolta erityiselle työntekemispaikalle (Niskakangas & Knuutinen 

2016). Myös muu työn tekemisen kannalta vastaava paikka voidaan katsoa varsi-

naiseksi työpaikaksi. Työntekijällä voi olla useita varsinaisia työpaikkoja saman-

aikaisesti, mikäli useassa paikassa työskentely kuuluu palkansaajan työ- tai vir-

kasuhteeseen.  (Verohallinto 2009) 

Toissijainen työpaikka on työnantajan tai samaan intressipiiriin kuuluvan yhteisön 

toisella paikkakunnalla tai toisessa valtiossa sijaitseva vakituinen toimipaikka, jo-

ka ei kuitenkaan ole sama kuin työntekijän ensisijainen työpaikka. Toissijainen 

työpaikka voi syntyä vain siinä tapauksessa, että työnantajalla tai samaan intressi-

piiriin kuuluvalla yhteisöllä on enemmän kuin yksi toimipiste. Samalla intressipii-

rillä tarkoitetaan esimerkiksi saman konsernin yhtiöitä. On kuitenkin otettava 

huomioon, että intressipiiri voi muodostua vain työnantajan tekemistä järjestelyis-

tä eikä työntekijä voi itse muodostaa intressipiiriä esimerkiksi tekemällä työsopi-

muksia useiden työnantajien kanssa. (Verohallinto 2009)  
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Erityisellä työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa työntekijä työskentelee tilapäi-

sesti ja joka sijaitsee varsinaisen työpaikan ulkopuolella. Erityisellä työpaikalla 

työskentelevälle voidaan korvata verottomasti kaikki matkakustannukset, mukaan 

lukien majoituspaikan ja erityisen työpaikan väliset matkat. Jos säännöllinen työs-

kentely kahdessa tai useammassa työnantajan toimipisteessä kuitenkin kuuluu 

työntekijän työsopimukseen koko työsuhteen ajan, hänellä katsotaan olevan varsi-

nainen ja toissijainen tai toissijaisia työpaikkoja. (Verohallinto 2009)  

2.3 Työmatkan määritelmä Suomessa 

Jos palkansaaja tekee tilapäisen matkan erityiselle työntekemispaikalle, on ky-

seessä työmatka. Työmatkaksi voidaan myös katsoa matka työntekijän asunnolta 

erityiselle työntekemispaikalle, mikäli työntekijällä esimerkiksi liikkuvan työn tai 

muun työn luonteeseen liittyvän syyn vuoksi ei ole varsinaista työntekemispaik-

kaa. Kun selvitetään työmatkan verollisuutta, rinnastetaan toissijainen työpaikka 

varsinaiseen työpaikkaan, joten työmatka voi alkaa myös toissijaiselta työpaikalta 

tai sen läheisyydessä olevasta majoituspaikasta. (Verohallinto 2009)  

Tilapäisellä työskentelyllä tarkoitetaan enintään kahden vuoden työntekoa erityi-

sellä työntekemispaikalla. Mikäli työskentely työkohteessa kestää ennalta rajatun 

ajan ja työn suorittaminen päättyy, kun työ on saatu valmiiksi, voidaan tilapäisen 

työskentelyn aikarajaksi katsoa enintään kolme vuotta. Tällöin kahden vuoden 

ylittävältä ajalta saadut korvaukset matkakustannuksista ovat kuitenkin verova-

paata tuloa vain, jos työntekijä on yöpynyt erityisen työntekemispaikan sijainnin 

takia tilapäismajoituksessa ja työpaikka sijaitsee vähintään 100 kilometrin päässä 

työntekijän asunnosta sekä varsinaisesta työpaikasta.  (L 30.12.1992/1535) Tulo-

verolain 72 §:n säädös tilapäisen työskentelyn aikarajoista on yleinen, joten sitä 

sovelletaan kaikilla aloilla, mukaan lukien erityiset alat, kuten rakennus- ja metsä-

alat. Kolmen vuoden sääntöä voidaan soveltaa esimerkiksi pitkäkestoisiin asen-

nustöihin. (Niskakangas ym. 2016)  

Mikäli tuloverolaissa määritellyt aikarajat ylittyvät tai työskentelyn kestoa ei ole 

ennalta rajattu, katsotaan työpaikka työntekijän vakituiseksi työpaikaksi. Jos työs-

kentelyajanjakso jostain syystä jatkuu pidempään kuin kaksi tai kolme vuotta eikä 
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tämän ennakoimista ole kohtuudella voitu vaatia, työskentely voidaan katsoa tila-

päiseksi työskentelyksi siihen asti, kunnes kahden tai kolmen vuoden määräaika 

päättyy. (L 30.12.1992/1535)  

Mikäli erityinen työntekemispaikka on ollut työntekijän pääasiallinen työpaikka 

edellä määriteltynä ajanjaksona, on määräaikoja sovellettava (L 30.12.1992/1535). 

Erityinen työpaikka katsotaan työntekijän pääasialliseksi työpaikaksi, mikäli yli 

puolet hänen tekemistään työpäivistä on suoritettu samalla työntekemispaikalla. 

On huomattava, että varsinainen ja pääasiallinen työpaikka eivät ole sama asia: 

erityinen työpaikka voi samalla olla työntekijän pääasiallinen työpaikka. Työpaik-

ka muuttuu pääasiallisesta työpaikasta varsinaiseksi työpaikaksi vasta, jos kahden 

tai kolmen vuoden määräaika ylittyy. (Verohallinto 2009)  

Jos työskentely samalla työntekemispaikalla keskeytyy yhtäjaksoisesti vähintään 

kuuden kuukauden ajaksi ja työntekijä on tällöin työskennellyt toisessa työnteke-

mispaikassa, aloitetaan määräajan laskeminen alusta. Keskeytyksen syyllä ei ole 

väliä, mutta olennaista on, että työntekijä on tänä ajanjaksona työskennellyt muu-

alla. (Verohallinto 2009)  

Työmatkan tilapäisyyttä arvioitaessa huomioidaan myös verovelvollisen perheen 

asuinpaikka: mikäli verovelvollisen perheen ja vakituisen asunnon siirtämistä uu-

delle työntekemispaikalle ei voida kohtuudella edellyttää, luokitellaan työmatka 

yleensä tilapäiseksi (Niskakangas ym. 2016). 

Työmatkoja eivät ole varsinaisen tai toissijaisen työpaikan ja työntekijän asunnon 

tai majoituspaikan välillä tehdyt matkat. Myöskään mahdollisia työkomennuksen 

aikana tehtyjä viikonloppumatkoja tai niihin rinnastettavia vapaa-ajan matkoja 

asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä ei katsota työmatkoiksi. (Verohal-

linto 2009)  

2.4 Kotimaan päivärahan määräytyminen  

Päivärahalla korvataan kohtuulliset työmatkasta aiheutuneet lisäykset ruokailu- ja 

elinkustannuksissa. Jotta päivärahaa voidaan maksaa työntekijälle, on erityisen 

työntekemispaikan sijaittava yli 15 kilometrin etäisyydellä paikasta, josta matkalle 
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on lähdetty. Jos työmatka sisältää käyntejä useissa eri kohteissa, katsotaan etäi-

syysvaatimus täyttyneeksi, mikäli kauimpana sijaitseva kohde on yli 15 kilometrin 

etäisyydellä paikasta, josta matkalle lähdettiin. Erityisen työntekemispaikan on 

tämän lisäksi sijaittava vähintään viiden kilometrin etäisyydellä työntekijän asun-

nosta, työasunnosta, toissijaisella työntekemispaikkakunnalla olevasta majoitus-

paikasta sekä varsinaisesta ja toissijaisesta työpaikasta. Kunnan rajan ylittämistä 

ei katsota perusteeksi verovapaan päivärahan maksamiselle. (Verohallinto 2009) 

Päiväraha määräytyy matkavuorokausien mukaan. Matkavuorokausi on 24 tunnin 

pituinen ajanjakso ja se alkaa, kun palkansaaja lähtee työmatkalle. Toisin sanoen 

matkavuorokausi ei siis ole sidottu kalenterivuorokauteen. Kokopäiväraha makse-

taan, mikäli työmatka kestää yli 10 tuntia. Mikäli työmatka kestää alle 10 tuntia, 

mutta yli 6 tuntia, maksetaan palkansaajalle osapäiväraha. Viimeisen matkustus-

vuorokauden jäädessä vajaaksi, voidaan osapäiväraha maksaa, jos viimeinen täysi 

matkustusvuorokausi ylittyy vähintään 2 tunnilla. Mikäli viimeinen vajaa matka-

vuorokausi kestää yli 6 tuntia, voidaan palkansaajalle maksaa kokopäiväraha. (Ve-

rohallinto 2009) Kotimaan verottomien päivärahojen enimmäismäärät on eritelty 

taulukossa 1.  

Taulukko 1. Kotimaan verottomien päivärahojen enimmäismäärät vuonna 2016 

(Verohallinto 2009) 

 

Mikäli työnantaja on järjestänyt ilmaisen ruokailun, eikä matkustajalle näin ollen 

aiheudu ruokailukustannuksia, on päiväraha puolitettava. Työntekijän saadessa 

kokopäivärahaa, on päiväraha puolitettava, mikäli ilmaisia aterioita on saatu vä-

hintään kaksi. Yksi ilmainen ateria ei sen sijaan vielä vaikuta päivärahan suuruu-

Työmatka kesto
Päivärahan enimmäismäärä 

euroina 

yli 6 tuntia 19

yli 10 tuntia 40

Viimeisen matkavuorokauden 

ylittävä aika 

vähintään 2 tuntia 19

vähintään 6 tuntia 40
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teen. Mikäli työntekijä on kuitenkin oikeutettu vain puolipäivärahaan, puolittami-

sen perusteeksi riittää yksi ilmainen ateria. Puolittaminen tulee kyseeseen esimer-

kiksi silloin, kun ateria sisältyy kurssipaketin tai matkalipun hintaan. Myös ateriat, 

jotka työntekijä on nauttinut asiakkaan kanssa, tulee ottaa huomioon päivärahassa. 

Hotelliaamiaista ei sen sijaan katsota työnantajan järjestämäksi ilmaiseksi ateriak-

si eikä sillä ole vaikutusta päivärahan suuruuteen. On kuitenkin huomattava, että 

hotelliaamiainen korvataan erikseen ainoastaan silloin, kun se sisältyy hotellihuo-

neen hintaan eli hotelli laskuttaa aamiaisesta riippumatta, käyttääkö matkustaja 

palvelua vai ei, tai mikäli työnantajan kanssa sovittu listahinnoista poikkeava ko-

konaishinta sisältää aamiaisen. Mikäli huonehinta ei sisällä aamiaista, katsotaan 

aamiainen korvattavaksi päivärahalla. (Verohallinto 2009) 

2.5 Ulkomaan päivärahojen määräytyminen 

Ulkomaan päivärahat vahvistetaan valtiokohtaisesti vuosittain. Mikäli valtion alu-

eella on kuitenkin jokin alue tai kaupunki, jonka hintataso olennaisesti poikkeaa 

valtion muusta hintatasosta, voidaan tälle alueella vahvistaa oma, erillinen päivä-

raha. (Verohallinto 2009) 

Päiväraha määräytyy sen mukaan, missä maassa tai alueella, 24 tunnin pituinen 

matkavuorokausi päättyy. Aikavyöhykkeiden välillä siirtyminen ei vaikuta mat-

kavuorokausien laskemiseen vaan laskenta tehdään aina lähtömaan ajan mukaises-

ti. Mikäli työntekijä on matkavuorokauden päättyessä laivassa tai lentokoneessa, 

maksetaan hänelle sen maan päiväraha, josta kulkuneuvo on viimeksi lähtenyt. 

Mikäli matkavuorokausi kuitenkin päättyy kulkuneuvossa, kun on lähdetty Suo-

mesta, maksetaan työntekijälle sen maan päiväraha, johon kulkuneuvo saapuu en-

simmäisenä. Palkansaajan palatessa työmatkalta Suomeen ja viimeinen täysi mat-

kavuorokausi ylittyy ulkomailla tai sieltä lähteneessä kulkuneuvossa, maksetaan 

hänelle lähtömaan kokopäiväraha vajaan matkavuorokauden kestäessä yli 10 tun-

tia ja puolipäiväraha vajaan matkavuorokauden kestäessä yli 2 tuntia. Mikäli työn-

tekijä on Suomessa, kun viimeinen täysi matkavuorokausi päättyy, maksetaan hä-

nelle vajaalta matkavuorokaudelta kotimaan päivärahaa. Taulukossa 2 on esitetty 
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esimerkkejä verottomien ulkomaan päivärahojen enimmäismääristä. (Verohallinto 

2009) Kaikki ulkomaan päivärahojen enimmäismäärät on esitetty Liitteessä 1.  

Taulukko 2. Esimerkkejä verottomien ulkomaan päivärahojen enimmäismääristä 

(Verohallinto 2009) 

 

2.6 Matkakustannusten ja päivärahan verotus 

Työnantaja voi korvata työntekijälle verottomasti matkakustannukset, kilometri-

korvaukset, majoittumiskustannukset, päivärahat ja ateriakorvaukset (L 

30.12.1992/1535). Näiden tulojen ei voida katsoa lisäävän työntekijän veronmak-

Päivärahan 

enimmäismäärä

Päivärahan 

enimmäismäärä

euro euro

Alankomaat 65 Luxemburg 64

Argentiina 47 Madagaskar 36

Australia 63 Marokko 63

Belgia 61 Meksiko 54

Brasilia 55 Namibia 34

Britannia 70 Nepal 40

Lontoo ja Edinburgh 74 Nigeria 79

Chile 49 Norja 68

Egypti 57 Pakistan 39

Espanja 62 Portugali 60

Etelä-Afrikka 45 Puola 56

Filippiinit 59 Ranska 66

Indonesia 44 Ruotsi 63

Intia 47 Saksa 61

Irak 65 Saudi-Arabia 68

Irlanti 66 Singapore 67

Islanti 68 Slovakia 57

Italia 64 Sveitsi 76

Itävalta 62 Tanska 68

Jamaika 54 Thaimaa 56

Japani 71 Tšekki 55

Kanada 64 Turkki 52

Kenia 58 Istanbul 54

Kiina 68 Unkari 54

Hongkong 70 Uusi-Seelanti 60

Etelä-Korea 79 Valko-Venäjä 43

Kreikka 59 Venäjä 50

Kroatia 60 Moskova 62

Kuuba 58 Pietari 57

Kypros 60 Vietnam 55

Latvia 50 Viro 51

Libanon 69 Yhdysvallat 67

Liettua 48 Zimbabwe 49

Maa tai alue Maa tai alue
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sukykyä, jonka vuoksi niitä ei myöskään ole syytä pitää veronalaisena tulona 

(Niskakangas ym. 2016). 

Verohallinto vahvistaa verottomien päivärahojen, ateriakorvausten sekä kilomet-

rikorvausten määrät vuosittain. Verottomien päivärahojen ja ateriakorvausten 

määrien perusteena käytetään Valtion työmarkkinalaitoksen laskemien matkakus-

tannusten yhteismäärää. Kotimaan päiväraha määräytyy, kun tästä työmarkkina-

laitoksen laskemasta yhteismäärästä vähennetään 15 prosenttia säästyneiden elan-

tokustannusten osuutena. Sama vähennys tehdään myös ulkomaan päivärahoja 

vahvistettaessa. Verovapaan kilometrikorvauksen perusteena käytetään niin ikään 

Valtion työmarkkinalaitoksen laskemaa kilometrikorvauksen enimmäismäärää. 

Verovapaa kilometrikorvaus määräytyy, kun tästä enimmäismäärästä tehdään vii-

den prosentin vähennys yksityisajojen osuutena. (L 30.12.1992/1535) 

Kun työntekijä lähtee viikonloppumatkalle erityiseltä työntekemispaikkakunnal-

taan, ei hän ole oikeutettu verottomaan päivärahaan. Päivärahaoikeus alkaa uudes-

taan, kun hän palaa takaisin erityiselle työntekemispaikkakunnalleen. Viikonlop-

pumatkoja ei siis katsota työmatkoiksi eikä niiden ajalta voida korvata päivärahaa 

tai muita matkustuskustannuksia verottomana. Jos työntekijä sen sijaan viipyy eri-

tyisellä työntekemispaikkakunnallaan viikonlopun yli, on hän oikeutettu verotto-

maan päivärahaan. (Verohallinto 2009) 

Tuloverolain säännöksen tarkoituksena on sulkea työmatkakäsitteen ulkopuolelle 

komennuksen kestäessä tehdyt matkat. Näin ollen työmatkoja ovat vain matkat 

erityiselle työntekemispaikalle komennuksen alkaessa ja päättyessä sekä matkat 

erityiseltä työntekemispaikalta toiselle. On kuitenkin huomattava, että viikonlop-

pumatka on verotonta tuloa, mikäli työkomennus katkeaa viikonlopuksi eli työn-

tekijälle ei ole järjestetty majoitusta viikonlopun ajaksi. Riippumatta majoituksen 

järjestämisestä, työmatkan katsotaan kuitenkin aina katkeavan sairas- ja vuosilo-

mien ja juhlapyhien ajaksi. Tällöin työnantaja voi korvata aiheutuneet matkakus-

tannukset verottomasti. Mikäli viikonloppumatkoista aiheutuneet kustannukset 

korvataan ilman, että työkomennus katkeaa, katsotaan korvaukset verotuksessa 

osaksi palkkaa. (Verohallinto 2009)  
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Matkakustannukset toissijaiselle työpaikalle sekä kohtuullinen majoitus, kuten 

hotelli, voidaan korvata työntekijälle verovapaasti. Sen sijaan päiväraha, ate-

riakorvaus ja yömatkaraha ovat veronalaisia. Niin ikään matkat toissijaisen työ-

paikan ja majoituspaikan välillä ovat verollista tuloa, sillä ne rinnastetaan varsi-

naisen työpaikan ja työntekijän asunnon välisiin matkoihin. Matkat eri toissijais-

ten työpaikkojen välillä työnantaja voi kuitenkin korvata verovapaasti. (Verohal-

linto 2009) 

2.7 Matkakustannusten käsitteleminen kirjanpidossa 

Matkakustannusten kulukorvausprosessi koostu neljästä vaiheesta: aluksi työnte-

kijän tulee esittää perustelut aiheutuneille matka- ja edustuskustannuksille sekä 

kaikki tarvittavat asiakirjat. Tätä seuraavat asiaankuuluvat prosessi- ja hallintame-

netelmät, kirjanpidolliset toimet ja viimeiseksi tarvittaessa kulujen korvaamisen 

matkustajalle. (Henriksen, McCarter, Plimley, Rivera & Watts 2008, 37) 

Matkakustannusten automaattinen ja tehokas käsittelyprosessi vaatii oikeita ohja-

ustietoja sekä järjestelmän oikeanlaista käyttötapaa. Se, miten matka- ja kuluhal-

lintaan liittyvät perustiedot on prosessin suunnitteluvaiheessa määritelty, vaikut-

taakin olennaisesti prosessin tehokkuuteen ja hallintaan sekä raportointiin ja kont-

rolleihin. Perustietoja ovat esimerkiksi henkilötiedot, matkustussäännöt, kirjanpi-

don tilit sekä kiinteät taustaparametrit. Perustietoihin voidaan tallentaa tietoa esi-

merkiksi kunkin työntekijän yksiköstä ja kustannuspaikasta, kirjanpidon ja alv-

laskennan vaatimista säännöistä sekä työntekijöiden henkilötietoja, kuten nimi ja 

pankkiyhteystiedot. Matkalaskusovelluksessa vakiona olevat matkustussäännöt 

määräävät sen, mihin kustannusten laskenta perustuu. Kiinteät parametrit taas oh-

jaavat esimerkiksi sitä, että matkustajan syötettyä vaaditut matkankuvaustiedot, 

ohjelma laskee päivärahat ja kilometrikorvaukset oikein. (Lahti & Salminen 2008, 

96) 

2.8 Matkakustannusten maksaminen työntekijöille 

Matkakustannukset voidaan maksaa työntekijöille joko palkanlaskennan, ostores-

kontran tai matkalaskusovelluksen kautta. Palkkajärjestelmästä löytyy helposti 
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työntekijöiden henkilö- ja pankkiyhteystiedot sekä mahdollisuus tuottaa verotta-

jalle vaaditut raportit päivärahoista ja kilometrikorvauksista. Ostoreskontran kaut-

ta maksaminen tulee yleensä kyseeseen, jos käytössä on toiminnanohjaus- eli 

ERP-järjestelmään integroitu matkalaskumoduuli, tai jos vaihtoehtoinen tapa 

maksaa matkakustannukset on pankkiohjelman kautta tehty manuaalimaksatus. 

Mikäli yrityksellä on käytössä erillinen matkalaskusovellus, on maksaminen jär-

kevintä tehdä sen kautta, edellyttäen kuitenkin, että maksuaineisto voidaan siirtää 

oikeassa muodossaan maksuliikenneohjelmistoon. Tällöin matkakustannukset ei-

vät kulje lainkaan ostolasku- tai palkanmaksuprosessin kautta. (Lahti & Salminen 

2008, 101)   

2.9 Matkalaskuprosessin yhteys eri sidosryhmiin ja järjestelmiin 

Matkalaskuprosessilla on useita liittymärajapintoja erilaisiin sidosryhmiin ja jär-

jestelmiin (Kuvio 2). Näiden rajapintojen oikein toteuttaminen edistää tehokasta ja 

automaattista prosessia. Turhaa manuaalista työtä pyritään välttämään sillä, että 

ajankohtaiset tiedot päivitetään liittymissä muihin järjestelmiin ja moduuleihin 

eikä kerran tallennettua tietoa ole tarpeen tallentaa enää uudestaan. (Lahti & Sal-

minen 2014, 112–113) 

Ajantasainen henkilörekisteri voidaan siirtää matkalaskusovellukseen HR-

järjestelmän kautta, jolloin esimerkiksi tiedot alkaneista ja päättyneistä työsuhteis-

ta sekä muuttuneista pankkitileistä päivittyvät automaattisesti myös matkalasku-

sovellukseen. Pankin, luottokorttiyhtiön tai matkatoimiston liittymien avulla taas 

saadaan tiedot operatiivisista tapahtumista, kuten luottokortti- tai matkatoimisto-

ostoista. Pankin tai maksuliikennejärjestelmän kautta voidaan myös päivittää au-

tomaattisesti valuuttakurssit. (Lahti & Salminen 2014, 112–113) 

Kirjanpito- tai taloushallintojärjestelmän liittymän kautta voidaan päivittää tiedot 

kirjanpidon tileistä ja dimensioista, kuten kustannuspaikoista ja projekteista. Tie-

dot matkalaskusovelluksessa hyväksyttyjen matka- ja kululaskujen kirjauksista 

taas voidaan siirtää automaattisesti kirjanpitoon. Tiedot hyväksytyistä laskuista 

siirretään myös maksuliikennejärjestelmään maksatusta varten. (Lahti & Salminen 

2014, 112–113) 
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Kuvio 2. Matkalaskuprosessin liittymärajapintoja (Lahti & Salminen 2014, 112–

113) 

Mikäli matkakustannukset on tarkoitus laskuttaa edelleen yrityksen loppuasiak-

kaalta, voi olla tarpeen ottaa käyttöön liittymä matkalaskusovelluksen ja laskutus-

järjestelmän välillä. Tällöin tiedot pyritään siirtämään matkalaskusovelluksen liit-

tymän kautta alustaviksi laskuriveiksi. (Lahti & Salminen 2014, 112–113) 

Mikäli prosessiin on integroitu GPS-ratkaisu, myös päivärahat ja tarkat kilometri-

korvaukset päivittyvät järjestelmään oikein. Automaattinen prosessi minimoi vir-

heiden määrän, kun matkustajan ei tarvitse manuaalisesti täyttää tietoja ja laskea 

niitä yhteen. Lisäksi hyvin automatisoidulla prosessilla säästetään käyttäjien aikaa 

sekä poistetaan paperisten ajopäiväkirjojen arkistointi. (Lahti & Salminen 2014, 

112–113) 
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3 LIIKEMATKUSTAMINEN YRITYKSEN NÄKÖKULMAS-

TA 

Viime vuosikymmenten aikana työmatkustaminen on lisääntynyt merkittävästi, 

erityisesti johtajien ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien henkilöiden joukossa 

(Gustafson 2011, 276). Työmatkustamista voidaankin pitää normaalina osana mil-

joonien ihmisten tavanomaisia, ammatillisia rutiineja. Joillekin työntekijöille työn 

puolesta matkustaminen voi jopa olla ura sellaisenaan. (Beaverstock & Budd 

2013, 1) 

Globalisaatio, maantieteellisesti laajalle levinneet markkinat, moniyksikköisten 

yritysten lisääntyminen sekä yritysmaailman uudet trendit, kuten verkostoitumi-

nen, ulkoistaminen ja projektiryhmissä työskentely, ovat luoneet kasvavan kysyn-

nän eri paikoissa työskentelevien ihmisten väliselle kommunikaatiolle ja vuoro-

vaikutukselle (Gustafson 2011, 276). Teknologian ja kuljetusmahdollisuuksien 

kehittyminen ovat taas omalta osaltaan johtaneet siihen, että liikekumppaneita voi 

olla lähes missä tahansa maailmassa (Aguilera 2008, 1109). Liikematkustamisen 

voidaan siis katsoa lisääntyneen niin kasvaneen kysynnän kuin tarjonnankin 

vuoksi (Swaarbrooke & Horner 2001, 17–19).   

Kommunikoinnin tarve eri kumppaneiden ja sidosryhmien välillä on riippumaton 

siitä, työskentelevätkö henkilöt samassa organisaatiossa vai eri yrityksissä (Gus-

tafson 2011, 276). Liikematkustajat myös edustavat kaikkia yrityksen organisaa-

tiotasoja: esimerkiksi johto- tai myyntitehtävissä työskentelevillä on valtuus neu-

votella yhtiön nimissä tai heidän työnsä voidaan suorittaa vain tapaamalla kump-

panit kasvokkain (Holma 2009, 99). Insinöörit taas voivat matkustaa määrättyyn 

paikkaan suorittaakseen työnsä tai esimerkiksi tehdäkseen tarkastuskäynnin työ-

maalla (Lyons 2013, 51). 

3.1 Virtuaalinen vai henkilökohtainen tapaaminen?  

Viime vuosikymmenten aikana ennustettiin, että kehittyvä tietotekniikka ja huip-

pu-nopea Internet vähentäisivät merkittävästi työmatkustamista (Beaverstock ym. 

2013, 2). Yritysten matkahallinnon tehtävänä onkin yhä useammin kyseenalaistaa 
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matkustamisen tarve ja rohkaista työntekijöitä virtuaalineuvotteluiden, kuten vi-

deokonferenssien ja Web-seminaarien, järjestämiseen matkustamisen ja henkilö-

kohtaisten tapaamisten sijaan (Gustafson 2011, 281).  

Matkahallinnon tehtävä ei ole pelkästään vastata kysymykseen ”kuinka matkus-

taa”, vaan selvittää mikä on sopivin tapa tavata joko samassa yrityksessä työsken-

televiä henkilöitä tai ulkoisia kumppaneita. Toiset tilanteet vaativat henkilökoh-

taista tapaamista, ja siten matkustamista, kun taas toiset tilanteet voidaan hoitaa 

puhelimen, videon tai Internetin välityksellä. Yrityksen matkahallinnon tehtävänä 

on luoda sellaiset säännöt ja käytännöt, jotka varmistavat, että kullekin tapaami-

selle valitaan sopivin muoto ja väline. Onkin ehdotettu, että ”liikkuvuuden” käsite 

sisältäisi fyysisen matkustamisen lisäksi Internetin ja muun reaaliaikaisen kom-

munikoinnin mahdollistavan teknologian sekä sähköpostin ja puhelimen välillä 

käydyn keskustelun. (Gustafson 2011, 281) 

Ratkaistaessa vaatiiko tilanne henkilökohtaista tapaamista, on ensisijaisesti huo-

mioitava vaihdettavan tiedon laatu. Täsmällisen ja määritellyn tiedon vaihtami-

seen voidaan käyttää Internetiä ja tietoteknologiaa. Tällöin kyse on faktoista eli 

siitä mitä tehdään (know what) tai periaatteista ja laeista eli siitä miksi jotain teh-

dään (know why). Sanaton tieto sen sijaan vaatii usein henkilökohtaista tapaamis-

ta, koska se voi sisältää monimutkaista, rakenteetonta tai epävirallista tietoa. Voi 

olla kyse esimerkiksi pätevyydestä ja taidoista, eli siitä miten asiat tehdään (know 

how) tai tiedosta siitä, kuka tietää mitäkin ja miten asiat tehdään (know who). 

(Aquilera 2008, 1111)  

Fyysistä läsnäoloa pidetään myös usein merkkinä kiinnostuksesta. Sen takia neu-

vottelut, joihin osallistuu ulkoisia kumppaneita, hoidetaankin yleensä mieluiten 

henkilökohtaisella tapaamisella. Myös sisäisten kumppaneiden kanssa voidaan 

suosia henkilökohtaista tapaamista erityisesti uusien liikesuhteiden alussa. Tiimi-

työskentely muualla työskentelevien kumppaneiden kanssa on tehokkaampaa, kun 

työntekijät tuntevat toisensa. Henkilökohtaisilla tapaamisilla halutaan tässä tapa-

uksessa luoda keskinäistä luottamusta.  (Aguilera 2008, 1111) Matkustamisella 

voidaan osaltaan näyttää sosiaalisen kohtaamisen tärkeys: matkustamiseen ollaan 
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valmiita käyttämään aikaa, vaikka vaihtoehtona olisi nopea ja tehokas virtuaalinen 

kommunikointi. Fyysisen läsnäolon saavuttamista matkustamalla liikekumppanin 

luo voidaankin pitää eräänlaisena lahjana liikekumppanille. (Jain & Lyons 2008, 

81) 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi on joukko muita syitä, joiden takia henkilö-

kohtainen tapaaminen voi olla perustellumpi vaihtoehto kuin virtuaalinen. Mikäli 

työntekijät eivät voi tai osaa käyttää Internetiä tai virtuaalisen tapaamisen mahdol-

listavaa teknologiaa, ovat henkilökohtaiset tapaamiset todistetusti tärkeämmässä 

roolissa. Jos yhteistyökumppanit sijaitsevat maantieteellisesti toistensa lähellä, voi 

henkilökohtaisia tapaamisia olla määrällisesti enemmän riippumatta siitä, onko 

vaihdettava tieto täsmällistä ja määriteltyä vai sanatonta ja rakenteetonta. (Aguile-

ra 2008, 1111) 

Vaikka yritykset panostavat virtuaalisten neuvotteluiden edistämiseen vähentääk-

seen matkustamisesta aiheutuneita kustannuksia, ei fyysisen matkustamisen ja vir-

tuaalisen kohtaamisten suhde ole kuitenkaan näin yksinkertainen. Joissain tapauk-

sissa virtuaalinen kokous voi korvata henkilökohtaisen tapaamisen, mutta useat 

tutkimukset ovat osoittaneet, että virtuaaliset tapaamiset voivat myös synnyttää 

tarvetta matkustaa. (Gustafson 2011, 282) Teknologian ja Internetin kehitys antaa 

mahdollisuuden ihmisten välisille kontakteille, joita ei muuten olisi koskaan syn-

tynyt (Beaverstock ym. 2013, 2). Nämä kontaktit voivat synnyttää uutta ja entistä 

syvällisempää yhteistyötä, joka taas voi luoda tarpeen henkilökohtaiselle tapaami-

selle (Gustafson 2011, 282). Toisissa tilanteissa tietoteknologia voi vähentää mat-

kustamista ja toisissa taas lisätä sitä. Tämän perusteella teknologiaa voidaan pitää 

enemmänkin fyysistä matkustamista täydentävänä tekijänä, eikä niinkään sen kor-

vikkeena. (Aguilera 2008, 1114) 

3.2 Liikematkustamisen osa-alueet 

Käsitteellä ”liikematkustaminen” voidaan kattaa kaikki matkustajan työskentelyyn 

tai yrityksen kaupallisiin etuihin liittyvät matkat. Matka voi esimerkiksi olla vält-

tämätön työn suorittamisen kannalta, tai auttaa työntekijää oppimaan tekemään 
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työtään entistä tehokkaammin. (Davidson & Cope 2003, 3) Liikematkustamisen 

osa-alueet on esitelty kuviossa 3.  

 

Kuvio 3. Liikematkustamisen osa-alueet (Davidson ym. 2003, 4) 

Liikematkustaminen voidaan jakaa yksilölliseen liikematkustamiseen (Individual 

business travel) ja liikematkailuun (Business tourism). Yksilöllinen liikematkus-

taminen koostuu matkoista, jotka ovat säännöllinen ja välttämätön osa työntekijän 

työsuhdetta. (Davidson & Cope 2003, 4) Nämä liikematkat ovat ammatillisen vii-

tekehyksen sisällä tehtyä työtä, joka kuitenkin suoritetaan muualla kuin normaalil-

la työntekemispaikalla. Liikematkan tarkoituksena voi olla esimerkiksi liike-

kumppaneiden tapaaminen, konsultaation tai esitelmän pitäminen tai tutkimuksen 

suorittaminen. (Holma 2009, 98)  

Yksilöllisille liikematkoille on tyypillistä, että matkan kohde määräytyy työn ky-

synnän mukaan: työntekijän on ehkä matkustettava tavatakseen asiakkaan tai 

päästäkseen paikkaan, jossa ratkaisua vaativa ongelma sijaitsee. Yksilölliset lii-

Liikematkustaminen  

(Business Travel) 

Yksilöllinen liikematkustaminen 
(Individual Business Travel) 

- ehdotonta  

- säännöllinen ja vältämätön osa 
työsuhdetta 

- useimmiten yksin tehtyjä matkoja 

Esittelyt 

Konsultaatiot 

Tutkimukset 

Kahdenkeskeiset 
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Liikematkailu  

(Business Tourism) 

- harkinnanvaraista 

- satunnainen osa työsuhdeta 

-usein ryhmien tekemiä matkoja 

Kokoukset 

Seminaarit 

Konferenssit 

Lanseeraukset 

Kannustinmatkat 

Tiimimatkat 

Perhematkat 
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vieraanvaraisuus 
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kematkat ovat ainoa liikematkustamisen ehdoton osa-alue: matkan kohdetta ei 

voida valita, vaan se määräytyy sen mukaan, missä työ on suoritettava. (Davidson 

& Cope 2003, 4) 

Liikematkustamisen toinen osa-alue, liikematkailu, on yksilöllistä liikematkusta-

mista satunnaisempi osa työsuhdetta (Davidson & Cope 2003, 4). Liikematkailu 

sisältää laajempien ryhmien kokoukset, messut, näyttelyt ja konferenssit. Lisäksi 

erilaiset kannustinmatkat sekä yrityksen vieraanvaraisuuteen liittyvät tapahtumat 

katsotaan osaksi liikematkailua. (Holma 2009, 98) Kannustinmatkoilla tarkoite-

taan työnantajan järjestämiä ja kustantamia matkoja, jotka työntekijä on voinut 

saada palkinnoksi hyvin suoritetusta työstä. Osallistujat matkustavat useimmiten 

yhdessä muiden palkinnon saajien kanssa, minkä lisäksi yleensä myös palkinnon-

saajien kumppanit saavat osallistua matkaan (Davidson & Cope 2003, 158–159) 

Yrityksen vieraanvaraisuus taas liittyy nykyisten ja tulevien asiakkaiden viihdyt-

tämiseen, sekä asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen (Davidson & Cope 

2003, 4).  

Liikematkailulle on tyypillistä harkinnanvaraisuus ja joustavuus. Toisin sanoen 

järjestäjän on mahdollista vaikuttaa paikkaan, jossa tapahtuma tai tilaisuus järjes-

tetään. Siinä, missä yksilöllinen matkustaminen tapahtuu yleensä yksin, tapahtuu 

liikematkailu useimmiten ryhmissä: työntekijät lähtevät matkalle yhdessä tai ta-

paavat toisensa matkakohteessa. (Davidson & Cope 2003, 4) 

3.3 Yritysten matkustuspolitiikat  

Yrityksen matkahallinnon ja matkustuspolitiikan ensisijainen tarkoitus on talou-

dellisuuden varmistaminen (Gustafson 2011, 277–278): matkustamiseen liittyvien 

kustannusten on arvioitu olevan toiseksi suurin hallittavissa oleva kustannuserä 

palkkojen jälkeen (Holma 2009, 6). Matkustuspolitiikan tarkoituksena on kontrol-

loida ja vähentää matkustamisesta aiheutuneita kuluja. Useasti matkustaville työn-

tekijöille matkustamiseen saattaa liittyä paljon stressiä sekä muita riskejä, joten 

politiikan toinen tehtävä onkin varmistaa matkalle lähtevän työntekijän mukavuus, 

työskentelyolosuhteet ja turvallisuus. Useat yritykset ovat tämän lisäksi alkaneet 

kiinnittää huomiota ympäristöasioihin ja ekologisuuteen matkustuspolitiikassaan. 
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(Gustafson 2011, 277–278) Yrityksen matkustuspolitiikan avulla pyritään saavut-

tamaan tasapaino yrityksen taloudellisuuden, tuottavuuden kasvattamisen ja mat-

kustajien tyytyväisyyden välille (Kuvio 4). Matkustuspolitiikkaa voidaankin pitää 

matka- ja edustuskustannusten hallitsemisen ja ohjaamisen kulmakivenä.  (Hen-

riksen ym. 2008, 13)  

 

Kuvio 4. Matkustuspolitiikan eri näkökulmat (Henriksen ym. 2008, 13) 

Matkustuspolitiikassa kerrotaan yrityksen yhteiset säännöt ja toimintatavat. Poli-

tiikassa on eriteltynä mitä tarkoitetaan kulkuneuvoilla, mitä toimittajia ja millaista 

lippua matkustajien tulee käyttää sekä minkä asteinen mukavuus on sallittua, eli 

onko esimerkiksi sallittua käyttää Business-luokkaa. Lisäksi politiikassa on eritel-

tynä hallinnolliset käytännöt, joita matkustajan on noudatettava. Tällaisia voivat 

olla esimerkiksi matkalle etukäteen annettu hyväksyntä, matkan varaaminen, 

maksukäytännöt ja kuluraporttien hallinta. (Gustafson 2011, 277–278)  

Yrityksen matkustuspolitiikan noudattamista valvotaan sekä organisaatio- että yk-

sikkötasolla prosessin useissa eri vaiheissa. Yrityksen useat eri sisäiset toiminnal-

liset yksiköt voivat osallistua matkustukseen liittyvän tiedon jakamiseen ja toi-

minnan tarkkailuun. Esimerkiksi Holman (2015) tutkimuksessa yrityksen ostaja 

työskenteli aktiivisesti politiikan noudattamatta jättämistä vastaan tarjoten kilpai-

lukykyisiä ratkaisuja, jotka eivät kuitenkaan asettaneet matkustajille epärealistisia 

tai epäkäytännöllisiä vaatimuksia. (Bask, Holma & Kauppi 2015, 72) Matkustus-
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johtajan tehtävänä taas on keskustella matkustuspolitiikasta työntekijöiden kanssa 

ja informoida heitä tärkeistä matkustamiseen liittyvistä muutoksista (Gustafson 

2011, 277–278). 

3.4 Ongelmat matkustuspolitiikan noudattamisessa  

Vaikka yritys pyrkisikin vahvalla organisaatiokulttuurillaan edistämään muutosta 

ja yhteisiin sääntöihin sitoutumista, voivat ongelmat matkustuspolitiikan noudat-

tamisessa, etenkin sen muuttuessa, ilmetä yksilötasolla. Tottumukset ja tavat voi-

vat olla niin juurtuneita työntekijöihin, että uusien sääntöjen käyttöönottaminen ja 

vanhojen tapojen murtaminen vaatii jatkuvaa työntekijöiden muistuttamista, kan-

nustamista ja kontrollointia. Voi esimerkiksi olla, että työntekijät ovat tottuneet 

tapaamaan liikekumppaneitaan kasvotusten ja näiden henkilökohtaisten kohtaa-

misten korvaaminen virtuaalisilla tapaamisilla tuntuu heistä vastenmieliseltä, pe-

lottavalta tai jollain tavoin epävarmalta vaihtoehdolta. (Roby 2014, 30) 

Eri osapuolten intressit voivat niin ikään aiheuttaa ongelmia. Yrityksen matkahal-

linnon ensisijainen mielenkiinnon kohde on matkustamisesta aiheutuneet kustan-

nukset, kun matkustajat taas priorisoivat mieluummin matkustusaikaan ja matkus-

tamisen mukavuuteen (Gustafson 2011, 279). Lisäksi työntekijät yleensä kokevat 

matkustamisen negatiivisena asiana, kun taas yritykselle liikkuvuus on tärkeä teki-

jä joustavuuden ja tavoitettavuuden kannalta (Aguilera 2008, 1114). Matkustuspo-

litiikan avulla pyritään kuitenkin löytämään tasapaino näiden näkökulmien välille 

(Gustafson 2011, 279).  

Työntekijät, jotka matkustavat usein, toimivat yleensä johto- tai asiantuntijatehtä-

vissä, ja heillä on hyvät tulot sekä korkea koulutus ja status yrityksessä. Tämän 

lisäksi heillä on usein myös työssään korkeatasoinen itsehallinta sekä vapaus or-

ganisoida omaa päivittäistä työskentelyä. Nämä henkilöt ovat usein myös hyvin 

kiireisiä eivätkä sen takia ehdi perehtymään tarkasti yrityksen matkustussääntöi-

hin. Näiden tekijöiden vuoksi voi joskus olla vaikeaa saada matkustajat noudatta-

maan politiikkaa. (Gustafson 2011, 279)  
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Mikäli matkustuspolitiikka on oikeudenmukainen, sen tulisi koskea poikkeuksetta 

koko henkilökuntaa. Joskus kansainväliset yritykset voivat kuitenkin sallia kor-

keatasoisille johtajille enemmän vapauksia ja etuja kuin muille työntekijöille. 

Gustafsonin tutkimuksessa (2011) haastatellut matkustusjohtajat olivat kuitenkin 

yhtä mieltä siitä, että yksi yhteinen politiikka pätee kaikkiin matkustajiin. Useiden 

tutkimusten mukaan onkin ensiarvoisen tärkeää, että korkeatasoiset johtajat nou-

dattavat itse säätämiään sääntöjä. (Gustafson 2011, 279)  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa kerrotaan opinnäytetyön empiirisen osan toteutuksesta. Luvussa 

esitellään kohdeorganisaatio sekä kerrotaan tutkimusmenetelmän ja -strategian 

valitsemisesta. Lisäksi esitellään käytetyt aineistonkeruumenetelmät, haastatelta-

vat ja haastattelurungot. Luvun lopussa kerrotaan vielä aineiston keruusta sekä 

arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta.  

4.1 Kohdeorganisaation esittely ja empiirinen konteksti 

Tutkimuksen kohdeorganisaationa on kansainvälinen yhtiö, jonka alaisuudessa 

työskentelee tuhansia ihmisiä. Konsernin emoyhtiö toimii Suomessa ja tytäryhti-

öitä on useita kymmeniä ympäri maailmaa. Yhtiö on listattu pörssiin ja sen liike-

vaihto mitataan miljardeissa euroissa. Toimeksiantaja on kohdeorganisaation mat-

kakustannuksia käsittelevä tiimi, joka on osa yrityksen taloushallinnon palvelu-

keskusta. Toimeksiantajatiimi käsittelee ja hyväksyy yhtiön työntekijöiden matka- 

ja kuluraportteja, sekä hoitaa muita matkakustannuksiin liittyviä kirjanpidollisia 

tehtäviä.  

4.2 Tutkimusmenetelmän valinta 

Tutkimuksen toteuttaminen aloitettiin valitsemalla sopiva tutkimusmenetelmä ja -

strategia. Tutkimusmenetelmällä tarkoitetaan niitä sääntöjä, menettelytapoja ja 

keinoja, joiden avulla tutkimusongelma pyritään ratkaisemaan. Tutkimusongel-

man pohjalla on usein käytännön ongelma, johon tutkimuksen keinoin pyritään 

löytämään ratkaisu. Tutkimusongelmassa oleelliset käsitteet on tarkoin määritelty 

ja käytännön ongelma on käännetty ongelmanratkaisun kielelle. Tutkimusongel-

masta voidaan taas edelleen johtaa tutkimuskysymyksiä, joihin vastaamalla rat-

kaistaan alkuperäinen ongelma. (Kananen 2015, 55–65) Tämän tutkimuksen poh-

jalla oleva käytännön ongelma on seuraava: ”eri tytäryhtiöissä korvataan matkus-

tamisesta aiheutuneet ruokakustannukset eri tavoin”. Tästä muodostettiin tutki-

musongelma rajaamalla aihealuetta ja määrittelemällä olennaiset käsitteet: ”Yritys 

X:n tytäryhtiöissä on erilaisia tapoja korvata työntekijöilleen työmatkustamisesta 
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aiheutuneet elinkustannusten lisäykset”. Tutkimusongelmasta johdettiin tutkimus-

kysymyksiä, jotka on listattu tämän tutkimuksen alaluvussa 1.2. 

Kun tutkimusongelma on määritelty, voidaan valita parhaiten sopiva tutkimusme-

netelmä, joita ovat kvalitatiivinen eli laadullinen ja kvantitatiivinen eli määrälli-

nen tutkimusmenetelmä. Näiden lisäksi on joukko tutkimusstrategioita, joissa voi-

daan yhdistää sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen keinoja, mutta joita ei 

kuitenkaan katsota omiksi menetelmäkokonaisuuksikseen. Tällaisia ovat muun 

muassa kehittämistutkimus, toimintatutkimus sekä Case-tutkimus. (Kananen 

2015, 63- 67) 

Kvantitatiiviselle eli määrälliselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkittavasta 

ilmiöstä on olemassa runsaasti taustatietoa, kuten erilaisia teorioita. Määrällisen 

tutkimuksen keinoin pyritään näyttämään, miten jokin entuudestaan tunnettu teo-

ria näkyy ja toimii käytännössä. (Kananen 2015, 66- 73) Kvantitatiivisessa tutki-

muksessa testataan erilaisia teorioita ja olettamuksia, tutkitaan ja mitataan numee-

rista tietoa sekä käytetään puolueettomia lähestymistapoja ja tilastollisia menetel-

miä (Creswell 2009, 17). Kvantitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on yleistyksien 

avulla selittää, ennustaa ja ymmärtää tutkittavaa ilmiötä (Hirsijärvi & Hurme 

2008, 25). Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus taas lähtee liikkeelle käytännös-

tä ja pyrkimyksestä ymmärtää tutkittava ilmiö syvällisemmin. Mikäli ilmiötä ei 

vielä tunneta tai sitä selittäviä teorioita ei ole, on kyseessä todennäköisimmin laa-

dullinen tutkimus. (Kananen 2015, 66–73) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa keski-

tytään tiettyyn ilmiöön ja sen taustan tutkimiseen, tehdään saadusta tiedosta tul-

kintoja ja pyritään luomaan suunnitelma muutoksen tai uudistumisen toteutumi-

selle (Creswell 2009, 17).   

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selittää, miten tietyissä tytäryhtiöissä korva-

taan ja kirjataan matkustamisesta johtuvat elinkustannusten lisäykset sekä ymmär-

tää mihin nämä käytännöt voivat perustua.  Kohdeorganisaatiossa ei ole aiemmin 

tutkittu tätä ilmiötä eli aiempaa tietoa tai teoriaa aiheesta ei ole. Tutkimuksen kir-

jallisuuskatsausta tehtäessä vastaavia tutkimuksia ei myöskään löytynyt. Näistä 



  35 

 

syistä tämän tutkimuksen menetelmäksi valittiin laadullinen tutkimusote, jotta ai-

heen tuntemusta saadaan syvennettyä.  

Laadullinen tutkimusmenetelmä sopii tutkimukseen erityisen hyvin silloin, kun 

tutkitaan ilmiöitä tai tilanteita, joita ei ole mahdollista järjestää kokeeksi tai kaik-

kien vaikuttavien tekijöiden kontrollointi on mahdotonta (Metsämuuronen 2006, 

88). Kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena voidaankin siis pitää kaikkea 

sellaista tutkimusta, jossa ongelma pyritään ratkaisemaan ilman tilastollisia mene-

telmiä tai muita määrällisen tutkimuksen keinoja (Kananen 2012, 29).  

Laadullinen tutkimus on hypoteesitonta. Toisin sanoen tutkijalla ei ole ennakkoon 

määriteltyjä olettamuksia tutkimuksen kohteista tai tuloksista, toisin kuin kvanti-

tatiivisessa tutkimuksessa. (Eskola & Suoranta 2008, 19–20) Kvalitatiivisessa tut-

kimuksessa onkin kyse induktiivisesta prosessista: kerätystä tiedosta pyritään 

muodostamaan laajempia teemoja ja säännönmukaisuuksia, joista voidaan edel-

leen johtaa yleistettävissä olevia teorioita tai malleja (Creswell 2009, 63). Kvalita-

tiivinen tutkimus perustuu yksittäistapauksiin, jotka pyritään yleistämään eli muo-

dostamaan niistä selittävä teoria (Kananen 2012, 27–30). Laadullista tutkimusta 

tehtäessä lähdetään siis liikkeelle käytännöstä (Kananen 2015, 67). Voidaan myös 

sanoa, että teoria on kvalitatiivisen tutkimuksen päätepiste (Creswell 2009, 63).  

Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä prosessin syklisyys: tutkimuksen aiem-

piin vaiheisiin voidaan palata joustavasti eikä määrälliselle tutkimukselle tyypil-

listä tarkkaa viitekehystä tai tiukkaa ohjeistusta ole (Kananen 2012, 27–30). Tut-

kimukselle voidaan määritellä erilaisia vaiheita, mutta käytännössä ne eivät vält-

tämättä esiinny ennalta esitetyssä järjestyksessä. Useat vaiheet liittyvät toisiinsa, 

minkä takia ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään. (Creswell 2009, 184–185) 

Tutkimuksen eri vaiheet; aineistonkeruu, analyysi, tulkinta ja raportointi; ovat kie-

toutuneet toisiinsa ja tämän takia tutkimussuunnitelma, tai jopa tutkimusongelman 

asettelu, voivat elää tutkimuksen aikana (Eskola & Suoranta 2008, 15–16). Kvali-

tatiivisen datan analysointi on yhtäaikaista tiedon keräämistä, oletusten tekemistä 

ja raporttien kirjoittamista (Creswell 2009, 184–185). 
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4.3 Tutkimusstrategian valinta 

Tutkimusstrategiaksi valittiin kehittämistutkimus, joka toteutettiin laadullisen tut-

kimuksen keinoin. Organisaation jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja parantamista 

kutsutaan kehittämistyöksi. Kun tähän lisätään tutkimuksellisuus eli asianmukai-

nen dokumentointi ja tieteellisten menetelmien käyttäminen, on kyseessä kehittä-

mistutkimus, jonka tavoitteena on tuottaa uutta ja luotettavaa tietoa. (Kananen 

2012, 19–21) Pelkkä kehittämistyö sellaisenaan ei siis vielä ole kehittämistutki-

musta (Kananen 2015, 76).  

Kehittämistutkimuksen tavoitteena on muutos, jonka aikaansaamiseksi tiettyä lii-

ketoiminnan osa-aluetta pyritään kehittämään (Kananen 2015, 76). Mahdollisia 

kohteita kehittämistutkimukselle ovat esimerkiksi prosessit, tuotteet ja asiantilat. 

Toisaalta, mikä tahansa, johon vaikuttaminen on mahdollista, voi olla kehittämis-

tutkimuksen kohteena. (Kananen 2012, 20–21) Tämän tutkimuksen taustalla on 

ajatus Yritys X:n matkustuspolitiikan ja yhteisten sääntöjen kehittämisestä. Jotta 

olemassa olevaa politiikkaa voidaan yhtenäistää ja kehittää, on selvitettävä, onko 

muutos mahdollinen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada jokaiselle tytäryhtiölle 

yhteiset pelisäännöt ja karsia toisistaan poikkeavat korvaustavat minimiin.  

Kehittämistutkimusta tehtäessä on kuitenkin huomattava, ettei muutoksen aikaan-

saamista pidetä ehdottomana edellytyksenä tutkimuksen onnistumiselle. Tutkija ei 

myöskään välttämättä itse osallistu varsinaiseen muutokseen. (Kananen 2015, 68) 

Vaikka yritys X:n tavoitteena onkin saada yhtenäiset päivärahakäytännöt tytäryh-

tiöihinsä, tämä tutkimus pureutuu pelkästään kysymyksiin: ”Millaisia käytäntöjä 

Yritys X:n tytäryhtiöissä on” ja ”Onko käytäntöjen muuttaminen mahdollista?” 

Toisin sanoen, tämän tutkimuksen aikana ei varsinaista muutosta tule vielä tapah-

tumaan, vaan tavoitteena on kartoittaa mahdollisuus muutokseen.  

4.4 Aineistonkeruumenetelmät 

Aineistonkeruumenetelmiksi valittiin teemahaastattelu ja puolistrukturoitu sähkö-

postihaastattelu. Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa – ensin haastateltiin Yritys 

X:n taloushallinnon palvelukeskuksen työntekijöitä, jotka vastaavat kunkin tutkit-
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tavan tytäryhtiön matkakustannusten kirjanpidosta. Tässä vaiheessa pyrittiin saa-

maan kattava ymmärrys tutkittavien yhtiöiden päivärahojen korvaus- ja kirjausta-

voista sekä selvittämään kunkin korvaustavan mahdolliset hyvät ja huonot puolet. 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa tehtiin sähköpostin välityksellä tiivis puolistruk-

turoitu haastattelu paikallisille henkilöstöhallinnon työntekijöille. Tarkoituksena 

oli kartoittaa hieman sitä, mihin erilaiset käytännöt perustuvat ja kuinka tiukasti 

ne ovat lain tai verotuksen sanelemia. 

Mikäli ilmiön tuntemus ei ole riittävän tarkkaa eikä yksityiskohtaisten kysymys-

ten esittäminen aiheesta sen takia ole mahdollista, käytetään aineistonkeruumene-

telmänä pääsääntöisesti haastattelua (Kananen 2015, 143). Haastattelu on yksin-

kertaisimmillaan määriteltynä tilanne, jossa haastattelija esittää kysymyksiä haas-

tateltavalle (Eskola & Suoranta 2008, 85). Joustavuutensa ansiosta haastattelu so-

piikin käytettäväksi monissa erilaisissa tutkimustarkoituksissa (Hirsijärvi ym. 

2008, 34). Haastattelija voi tarvittaessa esimerkiksi opastaa haastateltavaa, selven-

tää tutkimuksen kysymysten sisältöä tai esittää lisäkysymyksiä (Kananen 2015, 

143). Haastattelu mahdollistaa myös saatujen vastausten laajemman tulkinnan toi-

sin kuin esimerkiksi kyselylomake (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2013, 205).  

Haastattelut voidaan jakaa neljään eri tyyppiin, kun huomioidaan kysymysten 

asettelun kiinteyden aste ja haastattelijan tapa jäsennellä haastattelutilannetta (Es-

kola & Suoranta 2008, 86). Strukturoitu haastattelu koostuu ennalta määritellyistä 

kysymyksistä, jotka esitetään kullekin haastateltavalle samassa järjestyksessä 

(Kananen 2015, 144–145). Myös vastausvaihtoehdot on ennalta määritelty (Esko-

la & Suoranta 2008, 86). Strukturoidussa haastattelussa haastattelijan vaikutus py-

ritään minimoimaan (Kananen 2015, 144–145). Puolistrukturoidussa haastattelus-

sa kysymykset ovat strukturoidun haastattelun tavoin määritelty etukäteen, mutta 

haastateltava vastaa kysymyksiin omin sanoin eikä valmiita vastausvaihtoehtoja 

ole. Teemahaastattelussa on määritelty ennakkoon läpi käytävät aihepiirit, mutta 

valmiiksi muotoiltuja kysymyksiä ei ole. Jokaisesta teemasta keskustellaan haas-

tattelun aikana, mutta laajuus ja järjestys voivat vaihdella. Haastattelun neljäs 

muoto on avoin haastattelu (Eskola & Suoranta 2008, 86), jolla tarkoitetaan va-



  38 

 

paata keskustelua tietystä aihe-alueesta. Avointa haastattelua voidaan kutsua myös 

strukturoimattomaksi haastatteluksi. (Kananen 2015, 144–145)  

Tutkimuksen ensimmäiseen osaan valittiin aineistonkeruumenetelmäksi teema-

haastattelu. Ensimmäisen osan tarkoituksena on ensisijaisesti saada tietoa kunkin 

yhtiön käytännöistä. Toisaalta ensimmäisessä vaiheessa halutaan myös kartoittaa 

kirjapitäjän mielipiteitä esimerkiksi kunkin tavan vahvuuksista ja heikkouksista 

sekä mahdollisista haasteista ja kehittämiskohteista. Teemahaastattelu sopii käy-

tettäväksi esimerkiksi silloin, kun määritellään ongelmaa tai arvioidaan vaikutta-

vuutta eli tilanteissa, joissa on tarpeen ymmärtää ilmiöitä tai asiantiloja paremmin 

(Kananen 2012, 99). Teemahaastattelussa huomioidaan, että ihmisten tekemät tul-

kinnat asioista sekä ihmisten asioille antamat merkitykset ovat keskeisessä roolis-

sa. Keskeistä on myös olettamus, että kaikkia yksilöiden kokemuksia, uskomuk-

sia, ajatuksia ja tunteita voidaan tutkia teemahaastattelun keinoin. (Hirsijärvi ym. 

2008, 48)  

Teemahaastattelun valitsemista aineistonkeruumenetelmäksi puoltaa myös se, että 

tytäryhtiöiden käytäntöjen tiedetään poikkeavan toisistaan. Eri yhtiöissä käytäntö-

jä tutkittaessa on siis tarpeen painottaa eri osa-alueita ja pyrkiä haastattelun kei-

noin saamaan mahdollisimman kattava ymmärrys kunkin yhtiön olennaisista piir-

teistä. Strukturoidussa ja puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset esitetään 

kaikille haastateltaville samassa muodossa ja järjestyksessä (Eskola & Suoranta 

2008, 86), joten eri osa-alueiden painottaminen haastattelussa ei ole mahdollista. 

Teemahaastattelu sen sijaan sallii ennakkoon määriteltyjen teemojen järjestyksen 

ja laajuuden vaihtelun (Eskola & Suoranta 2008, 86), minkä takia eri osa-alueiden 

painottaminen eri haastateltavien kanssa on mahdollista.  

Teemahaastattelu on kvalitatiivisessa tutkimuksessa yleisin aineistonkeruumene-

telmä (Kananen 2012, 99). Teemahaastattelussa haastateltava voi halutessaan pu-

hua hyvin vapaamuotoisesti, jolloin voidaan katsoa, että kerätty aineisto edustaa 

haastateltavan puhetta itsessään. Ennalta määriteltyjen teemojen avulla kuitenkin 

varmistetaan, että kaikkien haastateltavien kanssa keskustellaan edes jokseenkin 

samoista aihe-alueista. (Eskola & Suoranta 2008, 87) Muodoltaan teemahaastatte-
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lu on siis lähempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua haastattelua. Toisaalta, 

vaikka kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat, ei keskustelu avoimen 

haastattelun tavoin ole täysin vapaata. Koska teemahaastattelun aihepiirit ja tee-

mat ovat ennalta määriteltyjä, voidaan sitä siis pitää puolistrukturoituna haastatte-

luna. (Hirsijärvi ym. 2008, 47–48) 

Teemahaastattelun jälkeen haluttiin vielä saada alustava käsitys siitä, onko eri 

maiden käytäntöjen muuttaminen mahdollista. Toisen osan aineistonkeruumene-

telmäksi valittiin puolistrukturoitu sähköpostihaastattelu, joka tehtiin tutkittavien 

yhtiöiden asiantuntijoille. Aineistonkeruu päätettiin suorittaa sähköpostitse, sillä 

haastateltavat eivät työskentele Suomessa ja aikaerojen vuoksi esimerkiksi Sky-

pen välityksellä pidettävien haastatteluiden järjestäminen olisi ollut haastavaa. Li-

säksi on huomioitava, ettei tässä vaiheessa selvitetä lainkaan paikallisten asiantun-

tijoiden mielipiteitä maansa käytännöstä vaan pyritään saamaan faktatietoa, joka 

perustuu esimerkiksi lakiin tai verotukseen. Kysymysten luonteen takia fyysinen 

läsnäolo tai katsekontakti ei siis ole välttämätöntä tutkimuksen onnistumiselle. 

Sähköpostin välityksellä tapahtuva keskustelu antaa myös vastaajalle aikaa pereh-

tyä kysymyksiin, harkita vastaustaan sekä selvittää mahdollista lisätietoa vaativat 

asiat. Huomioitaessa nämä seikat, aineistonkeruumenetelmäksi päätettiin valita 

sähköpostin välityksellä tehtävä puolistrukturoitu haastattelu.  

Ensimmäisen osan teemahaastatteluiden pohjalta luotiin puolistrukturoitu kysy-

myspohja, joka toimitettiin tutkimuksen yhteyshenkilölle. Hän puolestaan toimitti 

lomakkeen eteenpäin tytäryhtiöille. Kommunikointi päätettiin yhdessä yhteyshen-

kilön kanssa hoitaa hänen sähköpostinsa välityksellä luottamuksen lisäämiseksi. 

Yhteyshenkilö on haastateltaville entuudestaan tuttu, minkä takia heidän voidaan 

varmemmin odottaa vastaavan. Mikäli kyselylomake lähetettäisiin Yritys X:n ul-

kopuoleisesta sähköpostista, olisi mahdollista, etteivät haastateltavat uskaltaisi tai 

haluaisi vastata.  

Puolistrukturoidussa haastattelussa haastateltava vastaa omin sanoin ennalta mää-

riteltyihin kysymyksiin eikä valmiita vastausvaihtoehtoja ole (Eskola & Suoranta 

2008, 86). Sähköpostihaastattelu taas on teemahaastatteluun pohjautuva, ei-



  40 

 

reaaliaikainen aineistonkeruumenetelmä. Sähköpostihaastattelun kesto riippuu 

tilanteesta eikä sitä voi tietää etukäteen. Aineistonkeruumenetelmänä sähköposti-

haastattelu on kuitenkin joustava, sillä se ei ole sidottu tiettyyn ajankohtaan ja 

paikkaan, vaan haastateltava voi vastata omaan tahtiinsa. (Kananen 2015, 186–

188) Tämän tutkimuksen toisessa osassa käytettiin siis näiden kahden aineistonke-

ruumenetelmän yhdistelmää.  

4.5 Tutkittavan ryhmän rajaus ja haastateltavien kuvaus 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mihin erilaiset päivärahojen kor-

vaamiseen liittyvät käytännöt kohdeyrityksessä perustuvat. Yritys X:llä on useita 

kymmeniä tytäryhtiöitä ympäri maailmaa, joten jo tutkimuksen alussa oli selvää, 

ettei perehtyminen jokaisen tytäryhtiön käytäntöihin tämän opinnäytetyön puit-

teissa ole mahdollista. Tutkimukseen päätettiin yhdessä kohdeyrityksen kontakti-

henkilön kanssa valita kolme Yritys X:n tytäryhtiötä sekä yksi tytäryhtiö vertailu-

kohdaksi. Koska vastaavia tutkimuksia ei ole kohdeyrityksessä tehty aiemmin, 

haluttiin mukaan valita sellaisia tytäryhtiöitä, joiden matkakustannukset ovat mer-

kittävä osa koko yhtiön yhteenlasketuista matkakustannuksista. Pois siis rajattiin 

pienet yhtiöt, joiden työntekijät matkustavat vain satunnaisesti eikä matkakustan-

nuksilla ole merkittävää vaikutusta kokonaiskustannuksiin. Toiseksi, mukaan ha-

luttiin valita sellaiset yhtiöt, joiden käytännöt poikkeavat sekä toisistaan että ver-

tailukohteena olevasta maasta. Tutkimuksessa haluttiin saada mahdollisimman 

laaja käsitys erilaisista käytännöistä, jonka takia oli tarkoituksenmukaista valita 

mukaan monen tyyppisiä käytäntöjä. Vaikka tutkimustulokset eivät ole suoraan 

yleistettävissä toiseen, samankaltaiseen yhtiöön, voidaan tutkimuksella kuitenkin 

lisätä ymmärrystä erilaisia tapoja kohtaan ja mahdollisesti helpottaa toisten yhti-

öiden käytäntöjen tutkimista myöhemmin.  

Kohdeyrityksen kontaktihenkilön kanssa tutkittaviksi tytäryhtiöiksi valittiin kolme 

eri maissa sijaitsevaa yhtiötä, joiden matkakustannukset ovat merkittävä osa koh-

deyrityksen kokonaiskustannuksia. Tutkittavat yritykset sijaitsevat Euroopassa, 

Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vertailukohteeksi päädyttiin valitsemaan Suomi, 
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sillä sen käytännöt ja niiden perusteet ovat jo entuudestaan selkeitä. Suomen käy-

tännöt on käyty läpi tämän tutkimuksen teoriaosuuden alaluvuissa 2.2–2.6.  

Tutkimuksen kontaktihenkilö on työskennellyt kohdeyrityksessä kymmenen vuo-

den ajan, joten hänellä on hyvä yleistuntemus kustakin tutkimukseen valitusta yh-

tiöstä. Kunkin yhtiön tämänhetkiset käytännöt haluttiin kuitenkin selvittää tar-

kemmin haastattelemalla kyseisten yhtiöiden matkakustannusten kirjanpitoa hoi-

tavia kirjanpitäjiä. Kunkin tutkittavan yhtiön matkakustannusten kirjanpidosta on 

vastuussa vain yksi henkilö, joten haastateltavat henkilöt määräytyivät jo valitta-

essa tutkittavia tytäryhtiöitä. Jokainen tutkittava yhtiö on kuitenkin eri henkilön 

vastuulla, joten ensimmäisessä vaiheessa haastateltavia henkilöitä on yhteensä 

neljä. Jokainen haastateltava on oman vastuualueensa asiantuntija ja tuntee parhai-

ten vallitsevat käytännöt.  

Tutkimuksen toisessa osassa haastatellaan sähköpostitse kunkin tutkittavan yhtiön 

paikallisia asiantuntijoita. Koska asiaa pyrittiin tässä vaiheessa selvittämään vain 

alustavasti, päätettiin yhdessä kohdeyrityksen yhteyshenkilön kanssa valita jokai-

sesta tutkittavasta yhtiöstä yksi henkilö, jolle puolistrukturoitu kysymyslomake 

toimitettiin. Haastattelu tehtiin siis yhteensä kolmelle henkilölle. Suomen käytän-

nön perusteita ei ole tarpeen selvittää erikseen, sillä niiden tiedetään perustuvan 

lainsäädäntöön ja verotukseen. Tutkimuksen toisessa osassa haastateltavat henki-

löt ovat henkilöstöhallinnon työntekijöitä tai muita työmatkustamisen asiantunti-

joita.  

4.6 Haastattelurungon esittely 

Tutkimuksen ensimmäinen osa toteutettiin teemahaastatteluna. Toisessa osassa 

käytettiin puolistrukturoitua sähköpostihaastattelua, joka pohjautui ensimmäisen 

osan teemahaastatteluihin. Ensimmäinen haastattelurunko (LIITE 2) rakentui kah-

desta teemasta, jotka olivat päivärahakäytännöt tytäryhtiöissä ja matkustuspolitii-

kan vaikutus päivärahoihin. Teemat muodostettiin tutkimuksen teoriaosuuden 

mukaisesti, jotta tutkimuksen eri osat tukisivat toisiaan. Huomioimalla tutkimuk-

sen teoreettinen viitekehys varmistetaan, että tutkimuksen empiirinen osa on kyt-

köksissä teoriaosuuteen.  
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Teemahaastattelussa on yleensä ennakkoon määritelty vain teema-alueet, mutta 

tarkasti määritellyt ja järjestetyt kysymykset puuttuvat (Hirsijärvi ym. 2013, 208). 

Haastattelurunkoa tehtäessä päädyttiin kuitenkin määrittelemään osa kysymyksis-

tä valmiiksi, jotta voitaisiin helpottaa haastateltavien valmistautumista haastatte-

luun. Kysymysten muotoa ja järjestystä kuitenkin voitiin vapaasti muuttaa haastat-

telun aikana, mikäli se oli keskustelun kannalta luontevaa.  

Ensimmäinen teema ”Päivärahakäytännöt tytäryhtiöissä” sisälsi kuusi erilaista ai-

healuetta, joita olivat esimerkiksi tytäryhtiön käytäntö yleisesti, verotus sekä käy-

tännön hyvät ja huonot puolet.  Toinen teema ”Yrityksen ja matkustuspolitiikan 

vaikutus päivärahoihin” sisälsi yhteensä viisi teemaa, joita olivat esimerkiksi eri 

käytäntöjen variaatio ja harmonisoimisen tarve sekä eri osapuolten tyytyväisyys. 

Lisäksi haastattelurunko sisälsi muutamia taustakysymyksiä, jotka esitettiin heti 

haastattelun alussa. Näiden kysymysten avulla haluttiin selvittää kunkin haastatel-

tavan työnimike ja työnkuvaus. 

Haastattelurungon valmistuttua se lähetettiin kohdeyrityksen yhteyshenkilön tar-

kistettavaksi. Kun yhteyshenkilö oli perehtynyt haastattelurunkoon, käytiin se läpi 

hänen kanssaan puhelimitse. Keskustelun perusteella haastattelurunkoon päätettiin 

lisätä viisi tarkentavaa kysymystä, jotta kustakin aihealueesta saataisiin mahdolli-

simman monipuolisesti tietoa. Kysymykset liittyivät erityistapauksiin päiväraho-

jen kirjaamisessa, tiedonkulkuun sekä sääntömuutosten tulkitsemiseen. Lisäksi 

yhden kysymyksen muotoilua tarkennettiin puhelinpalaverin aikana. Korjattu 

haastattelurunko lähetettiin takaisin yhteyshenkilölle, jonka jälkeen sitä testattiin 

vielä yhdellä henkilöllä. Testauksessa huomiota kiinnitettiin erityisesti kysymys-

ten muotoiluun ja ymmärrettävyyteen. Testauksen perusteella tutkimuksen kysy-

mykset olivat hyviä ja selkeitä.  

Tutkimuksen toiseen osaan luotiin teemahaastatteluiden pohjalta puolistrukturoitu 

kysymyspohja (LIITE 3), jonka avulla pyrittiin selvittämään, mihin kukin käytän-

tö perustuu. Puolistrukturoidun haastattelurungon tekemisestä pidettiin kohdeyri-

tyksen yhteyshenkilön kanssa palaveri heti teemahaastatteluiden jälkeen. Palave-

ria varten oli luotu alustava suunnitelma haastattelurungon sisällöstä, jota päätet-
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tiin kuitenkin tiivistää reilusti. Keskustelun perusteella kysymysten sisällöstä ja 

laajuudesta päästiin hyvään yhteisymmärrykseen.  

Kysymyspohja päätettiin lähettää kohdeyrityksen yhteyshenkilön sähköpostista 

luottamuksen lisäämiseksi. Kysymyspohjan alussa kerrottiin tutkimuksen olevan 

osa opinnäytetyötä sekä sen liittymisestä Yritys X:n matkalaskutyökalun uudista-

misprojektiin. Alussa painotettiin lisäksi vastaajien anonyymiutta ja tutkimuksen 

luottamuksellisuutta sekä kerrottiin vastaamiseen kuluva aika.  Varsinainen haas-

tattelurunko rakentui neljästä kysymyksestä, joiden avulla selvitettiin, mihin käy-

täntö perustuu ja mitä laissa, verotuksessa tai ammattiliittojen ohjeistuksessa sano-

taan ruokakustannusten korvaamisesta. Lisäksi haluttiin selvittää, miten usein 

käytännön ajankohtaisuus tarkistetaan ja missä määrin säännöt ovat lain tai verot-

tajan sanelemia.  

Haastattelurungon suunnittelussa haluttiin huomioida sekä vastaajien kiireelliset 

aikataulut että kyselytutkimuksissa usein ilmenevä heikko vastausprosentti. Lisäk-

si huomioitiin se, että tässä vaiheessa ei vielä ole tarkoituksena saada syvällistä 

ymmärrystä käytäntöjen perusteista vaan luoda alustava käsitys siitä, olisiko käy-

täntöjen harmonisoiminen mahdollista. Näiden seikkojen takia haastattelurunko 

haluttiin pitää mahdollisimman tiiviinä ja yksinkertaisena. Kohtuullisen pituinen 

ja ulkoasultaan selkeä kyselylomake helpottavat sekä vastaajan että tietojen tallen-

tajan työntekoa. Liian pitkä kysely sen sijaan voi karkottaa vastaajan vastaamisha-

lun. (Borg 2010) Tiivistetty haastattelurunko toimitettiin vielä kohdeyrityksen yh-

teyshenkilön läpi käytäväksi ja hyväksyttäväksi, minkä jälkeen hän lähetti sen 

eteenpäin tutkittaviin tytäryhtiöihin.  

Haastattelurunkojen suunnittelussa käytettiin apuna aiemmin tehtyjä opinnäytetöi-

tä, vaikkei vastaavanlaista tutkimusta löydettykään. Aiemmista töistä haettiin siis 

lähinnä mallia haastattelurungon tekemiseen sekä vinkkejä teemojen ja kysymys-

ten suunnitteluun, eikä niinkään valmiiksi muotoiltuja kysymyksiä. Haastattelu-

rungon suunnittelussa pyrittiin myös hyödyntämään tutkimuksen teoriaosaa ja ha-

kemaan tukea aiemmista tutkimuksista.  
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4.7 Aineiston keruu 

Aineiston keruu aloitettiin sopimalla haastatteluajankohta kohdeyrityksen yhteys-

henkilön kanssa. Kaikki haastateltavat työskentelevät samassa tiimissä, jonka 

esimiehenä tutkimuksen yhteyshenkilö toimii. Yhteyshenkilö oli jo etukäteen ker-

tonut haastateltaville haastattelusta, joten erillistä haastattelukutsua ei ollut tarpeen 

lähettää. Haastateltavat olivat myös jo etukäteen antaneet suostumuksensa haastat-

teluun. Kun ajankohta oli saatu sovittua, yhteyshenkilö informoi haastateltavia 

haastattelun ajankohdasta ja paikasta.  Haastattelurunko toimitettiin haastateltavil-

le noin viikkoa ennen haastattelua, jotta heillä olisi aikaa valmistautua ja perehtyä 

ennalta määriteltyihin aihealueisiin.  

Kaikki neljä haastattelua pidettiin 4.11 kohdeyrityksen toimitiloissa etukäteen va-

ratussa neuvotteluhuoneessa. Haastattelussa oli paikalla vain haastattelija ja haas-

tateltava eikä haastatteluiden aikana ollut häiriötekijöitä. Alussa haastateltaville 

kerrottiin opinnäytetyön aihe ja haastattelun kulku. Lisäksi heiltä pyydettiin lupa 

keskustelun nauhoittamiseen, johon kaikki haastateltavat suostuivat. Nauhoittami-

sen ohella kustakin haastattelusta kirjoitettiin muistiinpanoja haastattelurunkoon 

tietokoneella. 

Jokaisessa haastattelussa seurattiin ennalta määriteltyä haastattelurunkoa, mutta 

kysymysten ja aihealueiden järjestystä saatettiin muuttaa, mikäli se keskustelun 

kannalta oli luontevaa. Lisäksi osa kysymyksistä saatettiin jättää pois, mikäli ne 

eivät kyseisen tytäryhtiön kannalta olleet oleellisia. Osa haastateltavista oli pereh-

tynyt haastattelurunkoon etukäteen ja tehnyt omia muistiinpanoja. Kolmella heistä 

oli ennalta lähetetty haastattelurunko mukana haastattelussa, josta he seurasivat 

haastattelun kulkua. Yhden haastateltavan kanssa aihealueet ja kysymykset käytiin 

läpi suullisesti. Haastattelut kestivät 35–45 minuuttia haastateltavasta riippuen. 

Kysymykset ja aihealueet olivat kaikille selkeitä eikä niitä jouduttu haastattelun 

aikana selventämään tai tarkentamaan.  Osalle haastateltavista esitettiin kuitenkin 

tarkentavia lisäkysymyksiä. Lopuksi haastateltavia kiitettiin tutkimukseen osallis-

tumisesta ja kerrottiin opinnäytetyön valmistumisen aikataulusta. Lisäksi tutki-
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mustulokset luvattiin toimittaa haastateltaville sähköpostitse tutkimuksen valmis-

tuttua.  

Tutkimuksen toisen osan aineistonkeruu aloitettiin pitämällä kohdeyrityksen yh-

teyshenkilön kanssa palaveri haastattelurungon sisällöstä ja laajuudesta. Keskuste-

lun perusteella ennakkoon tehtyä suunnitelmaa haastattelurungosta päätettiin tii-

vistää reilusti. Lisäksi palaverissa sovittiin tutkimuksen etenemisen aikataulusta. 

Haastattelurunko tehtiin valmiiksi kahden seuraavan päivän aikana, minkä jälkeen 

yhteyshenkilö toimitti sen tutkittaviin yhtiöihin. Haastattelurunko toimitettiin 

kolmelle henkilölle ja vastausaikaa annettiin neljä päivää. Määräaikaan mennessä 

vastauksia ei kuitenkaan ollut tullut, joten haastateltaville lähetettiin ystävällinen 

muistutus tutkimuksesta. Muistutuksen jälkeen vastaukset saatiin kahdesta yhtiös-

tä seuraavan kahden arkipäivän kuluessa. Yksi haastateltavista ei vastannut kysy-

myksiin lainkaan. Kyselyyn vastanneita henkilöitä kiitettiin vastauksista, jonka 

jälkeen yhteyshenkilö toimitti saadut vastaukset analysoitavaksi.  

4.8 Tutkimuksen luotettavuus  

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin ja validiteetin avulla. 

Tutkimus on reliaabeli mikä toistettaessa saadaan samat tulokset kuin aiemmalla 

tutkimuskerralla (Kananen 2012, 167–173). Reliaabelius kertoo siis tutkimuksen 

kyvystä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia (Hirsijärvi ym. 2013, 231). Reliabili-

teetti voidaan jakaa kahteen alakäsitteeseen, stabiliteettiin ja konsistenssiin. Stabi-

liteetti mittaa tulosten pysyvyyttä ajassa. Konsistenssin avulla taas voidaan tutkia 

mittaavatko tutkimuksen eri mittarien osat samaa asiaa. (Kananen 2012, 167–173)  

Tutkimuksen validius kertoo mittarin tai tutkimusmenetelmän kyvystä mitata juuri 

sitä asiaa, mitä oli tarkoituskin mitata (Hirsijärvi ym. 2013, 231). Tutkimuksen 

validiteetilla tarkoitetaan siis tutkimuksen pätevyyttä. Validiteetti voidaan niin 

ikään jakaa kahteen alakäsitteeseen, sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Ulkoinen 

validiteetti kertoo tutkimustulosten yleistettävyydestä. (Kananen 2012, 167–173) 

Sisäinen validiteetti taas viittaa teoreettisten lähtökohtien, käsitteiden määrittelyn 

ja menetelmällisten ratkaisujen sopusointuisuuteen (Eskola ym. 2008, 210). On 

kuitenkin huomattava, että reliabiliteetti ja validiteetti liittyvät enemmän kvantita-
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tiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin eikä niitä voida sellaisenaan sovel-

taa kvalitatiiviseen tutkimukseen (Kananen 2012, 167–173). Vaikkei reliabilitee-

tin ja validiteetin käsitteitä haluttaisikaan käyttää, tulisi tutkimuksen luotettavuutta 

ja pätevyyttä kuitenkin arvioida jollain tavoin (Hirsijärvi ym. 2013, 232).  

Laadullisen tutkimuksen arviointi voidaan tiivistää kysymykseksi koko tutkimus-

prosessin luotettavuudesta. Laadullisen tutkimuksen keskeinen tutkimusväline ja 

samalla tärkein luotettavuuden kriteeri on tutkija itse. Sen takia tutkimuksen luo-

tettavuuden arvioinnin voidaan katsoa koskevan koko tutkimusprosessia.  Laadul-

lisen tutkimuksen raportointi voikin sisältää paljon enemmän tutkijan omaa poh-

dintaa kuin määrällinen tutkimus. (Eskola ym. 2008, 210)  

Tämän tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä olivat tutkija, haastattelu-

runko, haastattelun nauhoittaminen, tutkimuksen dokumentointi ja tutkimuspäivä-

kirjan pitäminen. Haastattelutilanteessa pyrin olemaan haastattelijana mahdolli-

simman neutraali. Teemahaastattelussa haastattelijan tehtävänä on esittää tarken-

tavia kysymyksiä aiheesta, jotta tietoa saadaan riittävästi. Haastattelutilanne itses-

sään oli kuitenkin keskustelunomainen. Haastattelurungon luotettavuus varmistet-

tiin muodostamalla se yhtenäiseksi tutkimuksen teoriaosuuden kanssa. Lisäksi osa 

kysymyksistä laadittiin aiempien tutkimuksien pohjalta, jotta saatuja tuloksia voi-

daan vertailla niiden kanssa. Haastattelurungossa hyödynnetyt aiemmat tutkimuk-

set on julkaistu kansainvälisesti arvostetuissa tieteellisissä lehdissä, mikä osaltaan 

lisää tutkimuksen luotettavuutta ja pysyvyyttä. Haastattelurunko myös testattiin 

kahteen kertaan. Ensimmäisellä kerralla tutkimuksen yhteyshenkilö kävi rungon 

läpi, jolloin huomiota kiinnitettiin erityisesti sisältöön. Ensimmäisen testauksen 

perusteella runkoon päätettiin lisätä viisi tarkentavaa kysymystä. Lisäksi yhden 

kysymyksen muotoilua tarkennettiin. Toisella testauskerralla huomiota kiinnitet-

tiin kysymysten selkeyteen ja ymmärrettävyyteen. Toisen testauskerran perusteel-

la haastattelurungon kysymykset olivat hyviä ja selkeitä.  

Kolmas tutkimuksen luotettavuuden tekijä on haastatteluiden nauhoittaminen. 

Haastatteluiden jälkeen suoritettiin litterointi eli kirjoitettiin nauhoitus puhtaaksi. 

Haastattelun nauhoittamisella haluttiin varmistaa, että kaikki oleellinen informaa-
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tio saadaan talteen ja haastattelun aikana kirjoitettuja muistiinpanoja pystytään 

tarvittaessa täydentämään jälkikäteen. Lisäksi haastattelun nauhoittamisella var-

mistettiin haastattelijan keskittyminen itse haastatteluun. Nauhoituksen litterointi 

suoritettiin seuraavana päivänä haastatteluista, kun haastattelut olivat vielä tuo-

reessa muistissa. Tällä varmistettiin se, että keskustelusta tehtiin oikeita tulkintoja.  

Neljäs luotettavuuteen vaikuttava tekijä on tutkimuksen dokumentaatio, joka syn-

tyi litteroinnin sekä muistiinpanojen kirjoittamisen myötä. Tutkijan tarkka selos-

tus tutkimuksen jokaisesta vaiheesta lisää laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. 

Aineiston keräämiseen liittyvät olosuhteet, kuten haastatteluihin käytetty aika ja 

mahdolliset häiriötekijät, on syytä eritellä tutkimusraportissa mahdollisimman 

selkeästi ja totuudenmukaisesti. Aineiston analyysissa lukijalle tulee kertoa luokit-

telujen syntymisen lähtökohdat ja perusteet. Tulosten tulkinnassa tutkijan täytyy 

punnita vastauksia ja tehdä niistä teoreettista tarkastelua sekä kertoa, mihin tehdyt 

tulkinnat ja päätelmät perustuvat. (Hirsijärvi ym. 2013, 232) Tämän tutkimuksen 

dokumentointi on kuvattu vaihe vaiheelta alaluvussa 4.7, minkä lisäksi kaikki tätä 

opinnäytetyötä koskevat valinnat on pyritty perustelemaan mahdollisimman hy-

vin. Tutkimusraportissa on myös esitetty perusteet aineistosta tehdyille tulkinnoil-

le, minkä lisäksi niitä on pyritty tukemaan suorilla haastatteluotteilla.  

Viimeinen tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttava tekijä on tutkimuspäiväkirjan 

pitäminen. Tätä opinnäytetyötä tehtäessä pidettiin tutkimuspäiväkirjaa, johon kir-

jattiin tutkimuksen eteneminen ja omia pohdintoja kustakin vaiheesta. Lisäksi 

kaikista opinnäytetyön ohjaajan ja kohdeyrityksen yhteyshenkilön kanssa pide-

tyistä palavereista tehtiin kirjalliset muistiot, joita hyödynnettiin opinnäytetyön eri 

vaiheiden suunnittelussa. 

Tutkimuksen heikkoudet liittyvät sähköpostihaastatteluun. Haastattelua ei voitu 

tehdä tutkijan oman sähköpostin välityksellä, joten vuorovaikutusta haastattelijan 

ja haastateltavan välille ei päässyt syntymään. On kuitenkin huomioitava, että mi-

käli kysymyspohja olisi lähetetty tutkijan omasta sähköpostista, ei vastauksia olisi 

välttämättä saatu ollenkaan. Yrityksen ulkopuolisesta sähköpostiosoitteesta tule-

vaa viestit voidaan erityisesti globaalissa yrityksessä kokea petosuhkana tai muu-
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ten epäilyttävänä, eikä niihin sen takia välttämättä uskalleta tai haluta vastata lain-

kaan. Tämän takia päädyttiin käyttämään yhteyshenkilön sähköpostia, vaikka se 

tutkimuksen luotettavuutta hiukan heikentääkin.  
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5 TUTKIMUSTULOSTEN RAPORTOINTI  

Tässä luvussa käsitellään ja analysoidaan tutkimuksesta saatuja tuloksia. Tulokset 

pohjautuvat neljän kirjanpitäjän teemahaastatteluun sekä kahden henkilöstöhallin-

non työntekijän puolistrukturoituun sähköpostihaastattelun. Haastateltavat on ku-

vattu tutkimuksen alaluvussa 4.5. Teemahaastatteluissa selvitettiin, millaisia päi-

värahakäytäntöjä valituissa kohdeyrityksen tytäryhtiöissä on, miten ne eroavat toi-

sistaan ja millä tavoin matkustuspolitiikkaa sovelletaan kussakin käytännössä. 

Sähköpostihaastattelun avulla selvitettiin, mihin nämä käytännöt perustuvat.  

5.1 Päivärahakäytännöt tutkittavissa tytäryhtiöissä 

Teemahaastattelun alussa esitettiin kaksi taustakysymystä, joiden avulla haluttiin 

selvittää haastateltavien työnimikkeet ja työtehtävät. Kaikkien haastateltavien tit-

teli on accountant ja työtehtävät liittyvät matkalaskujen käsittelyyn ja kirjanpi-

toon. Kaksi heistä käsittelee pääasiassa Aasian matkalaskuja, jonka lisäksi heistä 

toisen vastuulla on myös USA:n matkakustannukset. Loput kaksi haastateltavista 

käsittelee Euroopan maiden matkalaskuja. 

Haastattelun aluksi selvitettiin, millaisia käytäntöjä tutkittavissa yhtiöissä on ja 

miten ne eroavat toisistaan. Jokaisessa tutkittavassa yhtiössä on käytössä matkus-

tamiseen liittyvä päivärahajärjestelmä. Yhdellä yhtiöistä matkustamisesta aiheutu-

neet elinkustannusten lisäykset korvataan ainoastaan päivärahalla. Toisessa yhti-

össä taas suurin osa matkustajista saa päivärahaa, mutta tietyille henkilöille korva-

taan päivärahan sijaan matkasta aiheutuneet todelliset kustannukset. Ruokakus-

tannuksista tulee siis esittää tosite, jonka mukaisesti työntekijälle maksetaan mat-

kan aikana syödyistä aterioista aiheutuneet kustannukset. Päivärahaa ei näistä 

matkoista makseta lainkaan. Kahdessa muussa yhtiöissä käytössä on sekä päivä-

rahajärjestelmä että todellisten kustannusten korvaaminen. Näissä yhtiöissä huol-

totehtävissä työskenteleville henkilöille maksetaan matkoista päivärahaa ja muille 

työntekijöille korvaus suoritetaan maksutositteita vastaan. 

Kahdessa yhtiössä päivärahan korvaaminen perustuu matkustustunteihin. Toisin 

sanoen se, montako tuntia matkan viimeinen päivä kestää, vaikuttaa päivärahan 
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suuruuteen. Yksi haastateltavista oli hieman epävarma siitä, vaikuttavatko mat-

kustustunnit päivärahan suuruuteen hänen kirjaamassaan yhtiössä, sillä päiväraho-

jen laskenta hoidetaan pääasiassa paikallisessa yhtiössä. Hänen käsityksensä mu-

kaan tunneilla kuitenkin on vaikutusta. Yhdessä yhtiössä päivärahan suuruuteen 

vaikuttaa vain se, montako päivää matka on kestänyt eikä matkustustunteja oteta 

laskennassa huomioon. Matka-ajan lisäksi jokaisessa tytäryhtiössä matkakohde 

vaikuttaa päivärahan suuruuteen. Eri maista saa siis eri korvauksen.  

Haastattelun aikana keskusteltiin myös siitä, miten matkan aikana saatuihin ateri-

oihin suhtaudutaan päivärahan laskennassa. Kahdessa yhtiössä ilmaiseksi saadut 

ateriat vaikuttavat päivärahan suuruuteen.  

”Jos on mitä tahansa sisäistä tai ulkoista koulutusta, niin vähennetään 

lounas ja päivällinen, jos on saanut ne molemmat ilmaiseksi. Se vähentää 

puolet päivärahasta. (…) Jos on saanut pelkän lounaan, niin se ei aiheuta 

mitään vähennystä, mutta se annetaan vaan tiedoksi systeemiin.” 

Toisessa näistä yhtiöistä vaikutuksesta ei oltu täysin varmoja johtuen laskentapro-

sessin painottumisesta paikalliseen yhtiöön, mutta haastateltavan käsityksen mu-

kaan esimerkiksi ilmaiseksi saadut aamupalat ja kollegoiden kanssa syödyt päiväl-

liset vähennetään päivärahasta. Kahdessa muussa yhtiössä saaduilla aterioilla ei 

ole vaikutusta päivärahaan.  

Yhdessäkään kolmesta yhtiöstä, jossa kustannukset voidaan korvata maksutosit-

teita vastaan, ei ole määritelty ylärajaa kustannuksille. Haastateltavista kahden 

mielestä tämä ei kuitenkaan ole ongelma, sillä kustannukset ovat yleensä kohtuu-

hintaisia.  

”Kaikki on ihan ok, ei mulla ole siihen nokan koputtamista. Yleisesti ottaen 

ne (ruokakustannukset) on ihan kohtuuhintaisia..”   

”Kaikki on täällä samalla linjalla, ja he, jotka saavat kuittien mukaan, niin 

heillä ei ole koskaan mitään isoja summia”  

Yksi haastateltavista sen sijaan koki, että selkeämmälle rajoitukselle olisi tarvetta. 

Yhtiön paikallisessa ohjeistuksessa mainitaan, että kustannusten tulee olla koh-

tuullisia (”reasonable”), mutta selkeää summaa ei ole määritelty.  
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”Ehkä sielläkin pitäisi olla jotkin rajat. Joissain maissa on rajat, että 

kuinka paljon saa käyttää, niin olisihan se fiksua. (…) Kun miettii sitä 

”reasonable” -rajaa, niin mikä on se, paljonko voi käyttää rahaa ruoka-

kustannuksiin?” 

Kolmessa tutkimuksen yhtiössä päivärahat ovat työntekijöille verotonta tuloa ja 

yhdessä verollista. Päivärahat maksetaan siis työntekijöille palkan mukana. Kysei-

sessä yhtiössä tositteita vastaan korvattavat kustannukset ovat kuitenkin matkusta-

jalle verotonta tuloa, samoin kuin toisessa todellisia kuluja seuraavassa yhtiössä. 

Ruokakustannukset eivät ole vähennyskelpoisia kummankaan edellä mainitun yh-

tiön kirjanpidossa.  

5.1.1 Tytäryhtiöiden erityispiirteet 

Haastatteluissa käytiin läpi kunkin tutkittavan tytäryhtiön erityispiirteitä ja mietit-

tiin mikä erottaa yhtiön muista kohdeyrityksen tytäryhtiöistä. Yhdessä tutkittavis-

ta tytäryhtiöistä kotimaan päivärahat kirjataan paikallisella valuutalla, mutta ul-

komaan päivärahat euroina. Laskenta kuitenkin perustuu molemmissa tapauksissa 

samoihin sääntöihin. Lisäksi on huomattava, että kaikki kustannukset korvataan 

työntekijöille paikallisella valuutalla, vaikka ulkomaan päivärahojen kirjanpito 

tehdäänkin euroina.  

Haastatteluissa kävi myös ilmi, että kahdella tutkittavista yhtiöistä erilaiset sopi-

mukset saattavat vaikuttaa päivärahoihin. Ensimmäisessä yhtiössä esimerkiksi eri-

laisilla työmailla työskentelevillä henkilöillä voi olla sopimus, jonka mukaan 

työntekijä saa matkoilta ainoastaan kulukorvaukset, kuten takseista aiheutuneet 

kustannukset. Päivärahaa ei sen sijaan näiltä matkoilta makseta lainkaan vaan 

työntekijä saa erillisen korvauksen palkan mukana. Toisessa yhtiössä päivärahat 

saattavat perustua erillisiin sopimuksiin, jolloin ne poikkeavat yleisistä summista. 

Esimerkiksi henkilöillä, jotka työskentelevät pitkäkestoisesti rakennustyömaalla, 

voi olla erillinen sopimus.   

Vaikka kustannukset korvattaisiin todellisten kulujen mukaan, maksutositteita 

vastaan, yhdessä tutkittavista yhtiöistä ei sallittu lainkaan minibaari- tai huonepal-

velukustannuksia.  
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”Minibaari ei ole hyväksyttävää missään tilanteessa. (…) Kaikki muu saa 

olla. Niissähän on aina sitä lisähintaa. (…) Esimerkiksi joku Coca-Cola 

tai Mars-patukka maksaa minibaarista kaksi kertaa enemmän, kuin kau-

pasta, että ihan sillä periaatteella” 

Haastatteluissa selvitettiin myös, onko työntekijän asemalla yrityksessä vaikutusta 

päivärahan tai ruokakustannusten suuruuteen. Mikäli matkustuspolitiikka on oi-

keudenmukainen, sen tulisi koskea poikkeuksetta koko henkilökuntaa. Joskus 

kansainväliset yritykset voivat kuitenkin sallia korkeatasoisille johtajille enemmän 

vapauksia ja etuja kuin muille työntekijöille. (Gustafson 2011, 279) Yhdessä tut-

kimuksen yrityksistä työntekijän asemalla ei ole minkäänlaista vaikutusta korva-

uksen suuruuteen, vaan jokainen työntekijä saa matkoilta päivärahan kohdemaan 

ja matka-ajan perusteella. Kahdessa tutkittavista yrityksistä huoltotehtävissä työs-

kentelevät henkilöt saavat matkoistaan päivärahaa ja lopuille kustannukset korva-

taan todellisina kustannuksina. Tässä tapauksessa jaon voidaan kuitenkin katsoa 

liittyvän enemmänkin työtehtävien luonteeseen kuin työntekijän asemaan.  

”En tiedä onko se sitten eriarvostamista, että pitäisikö huoltotehtävissä 

olevillakin olla tällainen travel meals- käytäntö. Mutta sitten mä mietin, 

että onko heillä edes mahdollisuutta siihen, kun moni heistä työskentelee 

jollain laivalla. (…) Eivät he välttämättä saisi kuitteja, kun he ovat keskel-

lä ei mitään.”  

Edellä mainituissa yhtiöissä työntekijän asema ei myöskään vaikuttanut ruokakus-

tannusten suuruuteen, kun pohdittiin tositteita vastaan korvattavia kustannuksia. 

Haastateltavat eivät siis kokeneet, että korkea-arvoisimmilla johtajilla olisi suu-

remmat ruokakustannukset kuin muilla työntekijöillä. Päivärahojen ja henkilökoh-

taisten ruokakulujen sijaan asema saattoi näkyä edustuskustannusten määrässä.  

”Heillä ei omia ruokakustannuksia tule melkein ollenkaan. He hakevat sen 

yleensä jonain muuna, kuten edustuskustannuksina”  

Yhtiössä, jossa muutamat henkilöt saavat korvauksen päivärahan sijaan todellisten 

kulujen mukaan, asemalla sen sijaan näyttäisi olevan vaikutusta korvausperiaat-

teeseen, sillä todelliset kulut maksetaan juurikin korkea-arvoisimmille johtajille. 

On kuitenkin huomattava, että Gustafsonin (2011, 279) mainitsemasta etujen sal-

limisesta korkea-arvoisimmille henkilöille tässä ei kuitenkaan välttämättä ole ky-

se, sillä haastateltavan mukaan kustannukset eivät koskaan näissä tapauksissa ole 
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suuria. Tutkittavista tytäryhtiöstä yhdenkään politiikka ei siis selkeästi salli etuuk-

sia tai vapauksia korkea-arvoisimmille henkilöille. Myös Gustafsonin haastatte-

lemat matkustusjohtajat olivat yhtä mieltä siitä, että yhden yhteisen politiikan tu-

lee päteä kaikkiin matkustajiin. Useiden tutkimusten mukaan on ensiarvoisen tär-

keää, että korkea-arvoiset johtajat noudattavat itse säätämiään sääntöjä. (Gustaf-

son 2011, 279)  

Haastateltavien kanssa keskusteltiin myös päivärahojen ja ruokakustannusten kir-

jaamisprosessin automaattisuudesta. Se miten matka- ja kuluhallintaan liittyvät 

perustiedot on prosessin suunnitteluvaiheessa määritelty, vaikuttaa olennaisesti 

prosessin tehokkuuteen ja hallintaan. Järjestelmään syötetyt kiinteät parametrit 

ohjaavat esimerkiksi sitä, että matkustajan syötettyä vaaditut matkankuvaustiedot, 

ohjelma laskee päivärahat ja kilometrikorvaukset oikein. Matkakustannusten au-

tomaattinen ja tehokas käsittelyprosessi vaatii oikeita ohjaustietoja sekä järjestel-

män oikeanlaista käyttötapaa.  (Lahti & Salminen 2009, 96) Haastattelussa kävi 

ilmi, että tutkittavista yhtiöistä kolmella päivärahojen ja ruokakustannusten kir-

jaamisprosessi on pääosin manuaalinen. Eräs haastateltavista kertoi, että hänen 

kirjaamassaan yhtiössä päivärahan laskennassa hyödynnetään Excel-taulukkoa, 

josta summa kirjataan manuaalisesti systeemiin. Ainoastaan yhdellä tutkittavista 

yhtiöistä päivärahojen kirjaamisprosessi on automatisoitu eli järjestelmään on syö-

tetty kiinteät parametrit, jotka laskevat päivärahan määrän automaattisesti.  

”Kirjaaminen on sillä lailla helppoa, koska se (päiväraha) on implemen-

toitu systeemiin. Eli kun matkustaja antaa lähtöajan ja päivämäärän, sekä 

paluuajan ja päivämäärän, niin systeemi laskee automaattisesti päivära-

han. (…) Me tarkistetaan täällä, että matka-ajat täsmää hyväksyttyyn mat-

kalupaan ja että kohdemaa on oikein, se mihin on matkustettu. He eivät 

aina muista laittaa sitä maakoodia oikein, niin sitten me korjataan se tääl-

lä. Mutta systeemi laskee aina oikein sen, montako päivää on ja kuinka 

paljon on korvausta, että itse ei tarvitse sitten manuaalisesti laskea.” 

Haastatteluissa kävi ilmi, että suurin eroavaisuus eri käytäntöjen välillä on ruoka-

kustannusten korvaustapa. Kahdessa yhtiössä ruokakustannukset korvataan kaikil-

le tai suurimmalle osalle työntekijöistä päivärahalla. Kahdessa yhtiössä taas käy-

tössä on sekä päiväraha että todellisten kustannusten korvaaminen. Lisäksi ilmi 

tuli muita erottavia tekijöitä, kuten päivärahojen verotus, ilmaiseksi saatujen ateri-
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oiden vaikutus päivärahaan sekä laskentaprosessin automaattisuus. Taulukossa 3 

on esitetty yhteenveto eri yhtiöiden käytännöistä.  

Taulukko 3. Yhteenveto tutkittavien tytäryhtiöiden käytännöistä  

 

5.2 Käytäntöjen vahvuudet ja heikkoudet 

Haastatteluissa keskusteltiin kunkin käytännön ja kirjanpitoprosessin yksiselittei-

syydestä. Haastateltavien mielestä käytännöt ovat pääsääntöisesti yksiselitteisiä ja 

niitä on helppo soveltaa tilanteessa kuin tilanteessa. Kaksi haastateltavista mainit-

si, että matkalaskun tekijältä voi joskus joutua kysymään tarkennusta, jos esimer-

kiksi kohdemaata ei ole ilmoitettu laskussa. Tämänkaltaiset tilanteet vaikuttivat 

kuitenkin olevan melko satunnaisia. Eräs haastateltavista kertoi, että hänen kir-

jaamassaan yhtiössä säännöt on tehty hyvin, eikä yleensä mitään jää epäselväksi. 

Mahdolliset ongelmatilanteet on helppo selvittää paikallisten asiantuntijoiden 

kanssa.  Toisen haastateltavan kanssa pohdittiin verottajan ja lain vaikutusta käy-

tännön yksiselitteisyyteen ja selkeyteen. Koska kyseisessä yhtiössä verottaja mää-

rittelee pitkälti, mitkä kustannukset ovat verottomia ja mitkä verollisia, ei omalle 

soveltamiselle tai tulkinnalle jää tilaa.  

”Verottaja määrää aika paljon sen, että mitä saa maksaa, mitkä korvauk-

set menevät verottomana ja mitkä verollisena, niin mielestäni on aika sel-

keät säännöt. Sitten tietysti on noita maakohtaisia sääntöjä, mutta mieles-
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täni täällä ei niin hirveästi voi soveltaa omia sääntöjä. Laki määrää sen 

mihin olet oikeutettu.”  

Verrattaessa nykyistä, automatisoitua laskentaa manuaaliseen prosessiin, haasta-

teltava arveli myös, että automatisoitu prosessi vähentää sekä virheiden että eri-

mielisyyksien määrää.  

”Siinä (manuaalisessa prosessissa) olisi varmasti enemmän virheitä ja 

voisi olla enemmän erimielisyyttäkin. Matkustaja sanoisi, että se pitäisi ol-

la näin ja me sanottaisiin, että ei kun se pitää olla näin. Siinä mielessä on 

hyvä, että systeemi automaattisesti antaa ne (päivärahat), se vähentää 

erimielisyyksiä”  

Käytäntöjen ja sääntöjen yksiselitteisyyttä pohdittiin myös työntekijöiden näkö-

kulmasta. Yksi haastateltavista uskoi, että työntekijät ymmärtävät maansa käytän-

nön hyvin. Samat henkilöt matkustavat paljon ja ovat siksi oppineet säännöt. 

Haastateltava kuitenkin mainitsi, että jotkin eritystapaukset aiheuttavat epäsel-

vyyttä. Jos työntekijä esimerkiksi on samalla matkalla matkustanut useampaan eri 

maahan, voi joskus olla epäselvää minkä maan päiväraha kuuluisi saada. Haastel-

tavan mukaan työntekijät kuitenkin ymmärtävät periaatteen, kun heille kertoo mi-

ten laskenta käytännössä tapahtuu.  

Toinen haastateltava kertoi myös, että hänen kirjaamansa yhtiön työntekijät ym-

märtävät käytännön hyvin. Hän uskoi, että työntekijät ovat tottuneet sääntöihin, 

koska ne ovat pysyneet muuttumattomina pidemmän aikaa. Sen vuoksi säännöt 

ovat selkeitä kaikille. Haastateltava kuitenkin uskoi, että osa kysymyksistä ja epä-

selvyyksistä selvitetään paikallisesti.  

”Ei ole mitään suuria ongelmia.(…) Se (laskujen tarkistaminen) menee to-

si helposti. Varmasti tulee kysymyksiä, mutta luulen, että se yhteyshenkilö 

auttaa paljon omia matkustajiaan.” 

Suurimmat ongelmat sääntöjen ymmärrettävyydessä liittyivät tositteita vastaan 

korvattaviin kustannuksiin. Kumpikin kyseisten yhtiöiden laskuja kirjaavista haas-

tateltavista kertoi, että työntekijöiden voi olla vaikea hahmottaa kirjanpidollista 

eroa omien ja kollegoiden kanssa syötyjen aterioiden välillä. Henkilökohtaiset, 

yksin syödyt ja itse maksetut ateriat tulee molemmissa yhtiöissä kirjata kuittityy-

pillä ”meals” tai ”travel meals”. Kollegoiden kanssa syödyt, mutta yhden henkilön 
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maksamat ateriat tulee kirjata kuittityypillä ”internal negotiations”, joka taas kir-

janpidossa katsotaan edustuskustannukseksi. Kohdeyrityksen globaali politiikka 

edellyttää esimiehen lisähyväksyntää yli 100 euron edustuskustannuksille, minkä 

takia myös kollegoiden kanssa syötyihin aterioihin vaaditaan usein lisähyväksyn-

tä. Haastateltavien mukaan työntekijät mieltävät usein henkilökohtaiset ateriat ja 

kollegoiden kanssa syödyt ateriat samaksi asiaksi, jolloin lisähyväksyntää ei hei-

dän mielestään tarvita.  

”Heidän mielestään, kun sä matkustat vaikka kahden kollegan kanssa ja 

syöt heidän kanssaan, se ei millään tavalla voi olla ’internal negotiations’, 

koska ette välttämättä keskustele mitään yritykseen liittyvää syödessä. 

Heidän on todella vaikeaa ymmärtää, että ’travel meals’ on vaan yhdelle. 

Se on ’internal negotiations’ aina, kun syöt kollegan kanssa”  

Haastateltavien kanssa pohdittiin myös siitä, pidetäänkö päivärahaa jonkinlaisena 

palkan jatkeena tai lisänä, joka saadaan matkustamisesta vai ymmärtävätkö työn-

tekijät, että päivärahalla korvataan matkustamisen aiheuttamat lisäykset elinkus-

tannuksissa. Yksi haastateltavista uskoi, ettei päivärahaa pidetä palkan lisänä ja 

kaksi ei osannut sanoa, kuinka asia on. Toinen kertoi syyksi laskentaprosessin 

painottumisen paikalliseen yhtiöön ja toinen heistä taas ei ollut koskaan saanut 

aiheeseen liittyviä kysymyksiä eikä sen takia ollut aiemmin pohtinut asiaa. 

Eräs haastateltavista pohti syytä sille, että matkustajat ovat hyvin tarkkoja korva-

usten loppusummasta. Hänen mukaansa työntekijät kysyvät heti, jos laskusta on 

vähennetty tai poistettu joitain kuluja. Hän ei kuitenkaan uskonut, että monikaan 

matkustajista pitää päivärahakorvausta palkan lisänä vaan enemmänkin erillisenä 

korvauksena matkustamisesta. Haastateltava myös arvioi, että päiväraha voitaisiin 

kokea palkan jatkeena, mikäli se olisi verollinen korvaus ja maksettaisiin palkan 

yhteydessä.  

”He ovat tosi tarkkoja, jos vähentää vaikka hotellilaskusta jonkun mini-

baarin, he kysyvät heti miksi se pitää vähentää. Sitten me aina selitetään, 

että päiväraha on se, joka kattaa tällaiset kulut, että ne täytyy itse maksaa. 

(…) Mielestäni ei varmaankaan kovin moni tunne sitä palkan lisänä, he 

mieltävät sen niin, että ’okei, mä oon ollut matkalla ja saan siitä tällaiset 

korvaukset’. Se on sellainen erillinen korvaus matkustamisesta. Jos olisi 

niitä verollisia päivärahoja, nehän menisi palkan mukana, niin sitten he 

voisivat ajatella, että se on sellainen (palkan lisä) enemmänkin.”  
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Haastateltavien mukaan matkustajien kirjaamia päivärahoja ei tarvitse juurikaan 

korjata eikä niiden tarkastamiseen kulu paljoa aikaa. Yhdessä tutkittavista yhtiöis-

tä päivärahaan vaikuttaa vain se, montako päivää matkalla on eikä yksittäisiä tun-

teja oteta laskennassa huomioon. Sen takia virheitä ei haastateltavan mukaan juuri 

tule. Toinen haastateltava kertoi, että päivärahalaskelma on lähes aina oikein ja 

mikäli siinä on virhe, saa hän usein laskun tekijältä tai yhteyshenkilöltä ilmoituk-

sen virheestä ennen kuin on ehtinyt edes aloittaa laskun käsittelyn.  

Tositteiden perusteella korvattavat kustannukset sen sijaan vaativat yhdessä tutkit-

tavista yhtiöistä usein korjaamista. Virheet liittyvät lähinnä kirjanpidollisiin seik-

koihin, kuten kuittityyppeihin ja valuuttakursseihin, mutta haastateltavan mukaan 

niitä on usein ja suurimmalla osalla työntekijöistä tai matkalaskuja tekevistä assis-

tenteista. Varsinaiset ruokakustannukset sen sijaan harvoin sisältävät mitään kiel-

lettyjä kustannuksia, kuten juomarahoja, ja niiden tarkastaminen käy nopeasti. 

Haastateltavan kanssa pohdittiin kuitenkin sitä, kuinka paljon enemmän aikaa 

kuittien tarkastamiseen ja kirjausten korjaamiseen kuluu verrattuna yhtiöihin, jois-

sa työntekijä saa pelkän päivärahan. 

”Mielestäni tämä kuittien kanssa sählääminen ei varmasti ole se edullisin 

ja helpoin vaihtoehto. Jos ajattelee ihan sitä, kuinka nopeasti käsittelen 

***:n (toisen tytäryhtiön) laskut suhteessa siihen, että täällä matkustajalla 

voi olla 50 kuittia, joissa on kaikki kuittityypit ja valuuttakurssit väärin, 

niin on siinä tosi iso ero. Ihan siis siinä mielessä, miten paljon minä pys-

tyn käsittelemään.”  

Kaksi haastateltavaa kertoi, että ulkomaan matkojen tarkastaminen voi kestää 

hieman kauemmin kuin kotimaan matkojen. Ulkomaille suuntautuvat matkat saat-

tavat sisältää useiden eri maiden päivärahoja, joiden tarkastamiseen voi kulua ai-

kaa. Kumpikaan ei kuitenkaan pitänyt tätä suurena ongelmana tai edes varsinaise-

na lisätyönä. Toinen haastateltavista kuvaili haastavampien laskujen olevan osa 

normaalia työntekoa.   

Haastattelun ensimmäisen teeman lopussa summattiin vielä kunkin käytännön 

vahvuuksia ja heikkouksia. Automatisoitu päivärahojen laskenta oli kyseisen yh-

tiön matkalaskukirjanpitoa hoitavan henkilön mielestä käytännön suurin vahvuus.  
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”Mielestäni se on vahvuus, ettei päivärahaa tarvitse manuaalisesti laskea. 

(…) Se nopeuttaa paljon sekä matkustajan että minun työtä, kun systeemi 

antaa sen automaattisesti.” 

Prosessin pienenä heikkoutena haastateltava piti sitä, että matkustusajat ja kohde-

maan maakoodi täytyy edelleen syöttää manuaalisesti, mikä voi aiheuttaa inhimil-

lisiä virheitä. Toisaalta tämänkaltaisten tietojen automatisointi olisi melko haasta-

vaa, joten nykyistä prosessia voidaan pitää hyvin pitkälle automatisoituna.   

Toinen haastateltava kuvaili päivärahanlaskentaprosessin olevan tällä hetkellä niin 

sujuva ja nopea kuin vain mahdollista. Vaikka kyseisessä yhtiössä ulkomaan mat-

kojen päivärahat kirjataan euroina ja korvataan työntekijälle paikallisella valuutal-

la, ei haastateltava kokenut sitä heikkoudeksi, sillä kirjaamiselle on määritelty sel-

keät säännöt. Haastateltavan mukaan ulkomaan päivärahojen valuuttakurssina 

käytetään johdonmukaisesti järjestelmän kurssia, matkan viimeiseltä päivältä.   

”Tällä hetkellä sanoisin, että ei ole mitään vahvistettavaa. Se menee niin 

nopeasti kuin vain on mahdollista. (…) Siinä (ulkomaiden päivärahojen 

kirjaamisessa) on selkeät säännöt. Valuuttakurssi on viimeisen päivän 

SAP- kurssi, mitä pitää käyttää, että se menee ihan hyvin. Mielestäni ei ole 

mitään huonoa asiaa.” 

Eräs haastateltavista piti kirjaamansa yhtiön vahvuutena päivärahanlaskentapro-

sessin sujuvuutta ja heikkoutena kuittien tarkastamista sekä kirjanpidollisten vir-

heiden, kuten kuittityyppien ja valuuttakurssien, manuaalista korjaamista. Haasta-

teltava koki, että päivärahojen tarkastaminen on huomattavasti helpompaa ja no-

peampaa verrattuna kuittien ja maksutositteiden tarkastamiseen. Haastattelussa 

kuitenkin pohdittiin myös sitä, onko todellisten kustannusten korvaaminen hel-

pompi vaihtoehto matkustajan kannalta.  

”Se (päivärahojen tarkastaminen) on mun näkövinkkelistä paljon nopeam-

paa ja helpompaa. Mutta voin toisaalta kuvitella, että jos matkustaja tie-

tää, että ne kulut mitä hänellä on, niin ne korvataan. Niin varmasti se mat-

kan aikana on helpompi hänelle.”  

Toinen haastateltava piti käytännön hyvänä puolena prosessin yksiselitteisyyttä. 

Kyseisessä yhtiössä huoltotehtävissä työskentelevät saavat päivärahaa ja muille 

työntekijöille kustannukset korvataan todellisina kustannuksina, tositteita vastaan. 

Haastateltavan mielestä jako on selkeä. Hän kuitenkin piti ongelmakohtana jo 
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edellä mainittua määrittelyä henkilökohtaisten aterioiden ja kollegoiden kanssa 

syötyjen aterioiden välillä. Lisäksi hän pohti tositteita vastaan korvattavien ruoka-

kustannusten rajoittamista ja uskoi, että selkeämpi raja voisi helpottaa työskente-

lyä.  

5.3 Matkustuspolitiikoiden vaikutus päivärahoihin ja työntekijöihin  

Haastattelun toisessa teemassa keskityttiin päivärahakäytäntöihin yrityksen ja 

matkustuspolitiikan näkökulmasta. Haastateltavista kaksi koki, ettei globaalista 

matkustuspolitiikasta ole juurikaan apua päivärahojen ja ruokakustannusten kir-

jaamiseen heidän yhtiöissään. Toinen heistä kertoi, että laskentaprosessin auto-

maattisuuden vuoksi ongelmia päivärahoihin liittyen ei ole kovinkaan paljoa, 

minkä takia hän ei koe yhteisten sääntöjen hyödyntämistä tarpeellisena päiväraha-

prosessissa. Sen sijaan muihin kulukorvauksiin globaalista politiikasta hänen mu-

kaansa löytyy apua. Toinen haastateltavista mainitsi niin ikään, että eniten apua 

globaaleista säännöistä on silloin, kun laskulla on kustannuksia, joita ei voida hy-

väksyä. Eräs haastateltavista taas arvioi, että paikallisesta ohjeistuksesta on suu-

rempi hyöty päivärahojen ja ruokakustannusten kirjaamisessa, kuin globaalista 

matkustuspolitiikasta. Hänen mukaansa globaali politiikka on kuitenkin helpotta-

nut jo aiemmin tutkimuksessa mainitussa henkilökohtaisten ja kollegoiden kanssa 

syötyjen aterioiden jaottelussa ja määrittelyssä.  

Kaikki haastateltavat kertoivat saavansa apua ongelmallisiin ja epäselviin tilantei-

siin globaalin matkustuspolitiikan sijaan paikalliselta henkilöstöhallinnolta tai 

muilta matkustamisen yhteyshenkilöiltä. Kaksi haastateltavista kertoi, että he saa-

vat vastauksen yleensä melko nopeasti.  

”HR-yhteyshenkilöltä tulee ihan saman tien vastaus, ei välttämättä tarvit-

se edes odotella seuraavaan päivään, jos hän vaan on paikalla. Häneltä 

voi kysyä ihan kaikkea, mikä liittyy matkustamiseen ja korvauksiin. Jos 

hän ei itse osaa sanoa suoraa vastausta, hän tietää ainakin keneltä voi ky-

syä ja usein kysyy myös itsekin.”  

Tavallisimmin apua kysytään tilanteissa, joita ei ole aiemmin tullut vastaan. Eräs 

haastateltavista kertoi, että huomatessaan yleisistä ohjeistuksista poikkeavia päi-

värahasummia, hän kysyi paikalliselta yhteyshenkilöltä selvennystä tilanteeseen. 
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Yhteyshenkilö toimitti hänelle paikallisen päivärahoihin liittyvän ohjeistuksen, 

jossa erilaisista päivärahoista oli enemmän tietoa. Kaksi muuta haastateltavaa taas 

kertoi tilanteista, joissa matkalaskulla oli ollut normaalista matkustamisesta poik-

keavia kustannuksia, esimerkiksi oleskelulupia. Näissä tapauksissa paikallinen 

henkilöstöhallinto oli selvittänyt, kuinka kyseisiin kustannuksiin tulee suhtautua 

eli voiko niitä lain ja verotuksen puitteissa korvata työntekijöille.  

Haastateltavien kanssa keskusteltiin myös mahdollisista ongelmista globaalin po-

litiikan noudattamisessa. Kaksi heistä kertoi, ettei noudattamisessa ole minkään-

laisia ongelmia. Yksi haastateltavista mainitsi, että ongelmat liittyvät jo aiemmin 

eriteltyyn erilaisten ruokakustannusten jaotteluun. Vaikka politiikassa mainitaan, 

että yhdessä syödyt ja yhden henkilön maksamat ateriat katsotaan aina edustus-

kustannuksiksi, eivät kyseisen yhtiön työntekijät aina ymmärrä tai halua noudattaa 

sääntöä. Haastateltavan mukaan muunlaisia ongelmia ei kuitenkaan juuri esiinny. 

Eräs haastateltavista kertoi, että globaalia ohjeistusta ei niinkään yritetä kiertää, 

mutta joidenkin sääntöjen ymmärtämisessä on ongelmia. Haastateltavan mukaan 

erityisesti valuuttakurssit tuottavat vaikeuksia eivätkä matkustajat aina ymmärrä, 

kuinka ne tulisi kirjata tai mitä liitteitä laskussa tulisi olla mukana. Haastateltava 

kuitenkin kertoi, ettei valuuttakursseihin liittyviä sääntöjä ole eritelty kovinkaan 

yksityiskohtaisesti globaalissa matkustuspolitiikassa tai paikallisessa ohjeistukses-

sa, minkä takia sääntöjen selittäminen ja perusteleminen matkustajille saattaa olla 

haastavaa. 

Haastatteluissa haluttiin selvittää, kuinka hyvin kohdeyrityksen työntekijät tunte-

vat yrityksen globaalit ja paikalliset matkustussäännöt. Usein matkustavat työnte-

kijät toimivat yleensä johto- tai asiantuntija tehtävissä, ja heillä voi olla työssään 

korkeatasoinen itsehallinta sekä vapaus organisoida omaa päivittäistä työskente-

lyä. Kiireellisyytensä takia nämä henkilöt eivät välttämättä ehdi perehtymään ko-

vinkaan tarkasti yrityksen matkustussääntöihin. Siksi voi joskus olla vaikeaa saa-

da matkustajat noudattamaan matkustuspolitiikkaa. (Gustafson 2011, 279) Haasta-

teltavista kolme uskoi, että työntekijät tuntevat sekä globaalit että paikalliset sään-

nöt melko hyvin. Yksi heistä kertoi, että epäselvissä tapauksissa matkustajat ky-

syvät apua joko henkilöstöhallinnolta tai häneltä. Lisäksi säännöt ja ohjeistukset 



  61 

 

ovat helposti saatavilla yhtiön intranetissä. Toisen haastateltavan kanssa pohdittiin 

niin sanotun tuplatarkastuksen mahdollisuutta. Hän uskoi, että osa laskuista saat-

taa tulla hänelle jo valmiiksi korjattuna. Osa kysymyksistä ja ongelmista on siis 

selvitetty paikallisesti eivätkä kaikki erimielisyydet tai väärinkäsitykset tule hänel-

le asti.  

”Musta tuntuu, että siellä on välillä vähän tuplatarkastusta. Yhteyshenki-

löt tarkastavat laskut, ennen kuin ne tulevat tänne, että en ole 100 prosent-

tisen varma tietävätkö kaikki matkustajat säännöt. (…) Luulen, että kaikki 

kysymykset eivät tule minulle.”  

Yksi haastateltavista arvioi, että työntekijät tuntevat paikallisen ohjeistuksen pa-

remmin kuin globaalin matkustuspolitiikan. Hänen mukaansa kyseisessä yhtiössä 

painotetaan enemmän omaa ohjeistusta eikä globaalia politiikkaa tunneta kovin-

kaan hyvin. Sen takia globaaleja sääntöjä voi joutua selittämään tai perustelemaan 

työntekijöille. Selkeää yhteyttä Gustafsonin (2011, 279) tutkimukseen ei kuiten-

kaan näiden haastatteluiden perusteella löydetty. Toki on huomioitava se, ettei 

asiaa tiedusteltu matkustavilta henkilöiltä, vaan tulokset perustuvat haastateltujen 

kirjanpitäjien kokemukseen aiheesta. Keskusteltaessa sääntöjen yksiselitteisyydes-

tä eräs haastateltavista kuitenkin kertoi, että samat henkilöt matkustavat usein ja 

sen takia he ovat oppineet noudatettavat säännöt ja käytännöt hyvin. Tämän perus-

teella voisikin siis olettaa, että sääntöjen tuntemukseen eivät vaikuta ainoastaan 

työntekijän työtehtävät, asema, ja kiireellisyys vaan myös se, kuinka tottunut hän 

on matkustamaan.  

Tutkittavien yhtiöiden päivärahoihin ja ruokakustannuksiin liittyvät käytännöt 

ovat haastateltavien mukaan pysyneet suunnilleen samoina pidemmän aikaa, eikä 

suuria muutoksia ole tullut. Kaksi heistä kertoi, että ainoastaan päivärahojen 

summiin tulee päivityksiä. Yksi haastateltavista arvioi, että päivityksiä tai muu-

toksia tulee yleisesti ottaen harvoin huomioitaessa päivärahojen ja ruokakustan-

nusten lisäksi muut matkustamisen osa-alueet. Haastateltavista kolme kertoi, että 

mikäli muutoksia tulee, saavat he tiedon paikallisilta yhteyshenkilöiltä ajoissa. 

Yksi heistä uskoi maan kulttuurin olevan se, että asiat halutaan tehdä oikein heti 

alusta alkaen.  
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”Olen ihan varma, että jos muutoksia tulee, niin niistä myös tulee ilmoitus 

minulle. Olen aika varma, että se tulee aika nopeasti. He ovat sen tyyppi-

siä, jotka haluavat, että kaikki on alusta asti oikein.”  

Yhtiössä, jossa päivärahanlaskentaprosessi on automatisoitu, ei haastateltavan 

mukaan muutoksista päivärahojen summiin tule erillistä ilmoitusta, eikä se ole 

edes tarpeen. Järjestelmästä vastuussa olevat henkilöt päivittävät oikeat tiedot sys-

teemiin, eikä kyseisen yhtiön kirjanpitäjien tarvitse varsinaisesti huolehtia tietojen 

oikeellisuudesta. Tieto päivärahojen suuruuksista on myös helposti saatavilla vi-

ranomaisten sivuilta, joten haastateltavan mukaan erillinen ilmoittaminen muutok-

sista ei ole tarpeen.  

Yritys voi vahvalla organisaatiokulttuurillaan pyrkiä edistämään muutosta ja yh-

teisiin sääntöihin sitoutumista. Ongelmat matkustuspolitiikan noudattamisessa, 

etenkin sen muuttuessa, voivat kuitenkin ilmetä yksilötasolla. Tottumukset ja ta-

vat voivat olla niin juurtuneita työntekijöihin, että uusien sääntöjen käyttöönotta-

minen ja vanhojen tapojen murtaminen voi vaatia jatkuvaa työntekijöiden muistut-

tamista, kannustamista ja kontrollointia. (Roby 2014, 30) Haastatelluissa pohdit-

tiinkin sitä, miten kohdeyrityksen työntekijät suhtautuvat mahdollisiin sääntömuu-

toksiin. Haastateltavista kolme koki, että uusia sääntöjä täytyy selittää ja perustel-

la työntekijöille. Heistä kaksi mainitsi viimeisimmän edustuskulujen seuraamista 

koskevan päivityksen aiheuttaneen epäselvyyttä ja tulkintaeroja, jonka vuoksi sitä 

jouduttiin selventämään työntekijöille. Toinen heistä koki jopa, että kyseisen yhti-

ön työntekijöillä on halu olla vastarinnassa. Eräs haastateltavista kertoi, että uusis-

ta säännöistä täytyy olla selkeä todiste, jotta niiden paikkansapitävyys uskotaan.  

”Heille on tosi vaikeaa pyytää uutta hyväksyntää (esimieheltä), vaikka he 

tietävät saavansa sen joka tapauksessa. (…) Heillä on vaan joku semmoi-

nen halu olla vastarinnassa.”  

”Pitää perustella. Mielestäni osa tottelee nopeasti uusia sääntöjä, mutta 

osa on pinttyneitä vanhoihin tapoihin. Ajatellaan että ’tää on aina mennyt 

näin, miksei se mene nyt edelleen näin?’ Osa hyväksyy heti, ja osa kyseen-

alaistaa, että onko se tosiaan näin. (…) Ei ole vastarintaa, mutta pitää pe-

rustella, olla mustaa valkoisella. Ei ehkä riitä, että vaan sanoo, että näin 

se on. He haluavat todisteen jostain.”  
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”Tämä sääntö on aina ollut, mutta kaikki eivät ymmärtäneet miten tämä 

on mennyt. Jotkut (matkustajat) jopa siteerasivat mulle sitä sääntöä, että 

tämä tarkoittaa tätä ja tätä. He olivat vaan ymmärtäneet sen eri tavalla.” 

Vain yksi haastateltavista kertoi, ettei uusia sääntöjä tarvitse koskaan selitellä ja 

työntekijät ymmärtävät ne hyvin. Robyn (2014, 30) huomio ongelmien ilmenemi-

sestä yksilötasolla sääntöjen muuttuessa pitää siis tämän haastattelun perusteella 

paikkansa, sillä useimmissa tutkimuksen yhtiöissä uudet säännöt vaativat peruste-

lua ja selittämistä. Ilmiötä olisi kuitenkin mielenkiintoista tarkastella myös kult-

tuurin näkökulmasta. Yhtiöt, joissa haastateltavien mukaan uusia sääntöjä joutuu 

perustelemaan, ovat kaikki länsimaisia, kun taas tutkimuksen ainoa yhtiö, jossa 

sääntöjä ei tarvitse perustella, sijaitsee Aasiassa. Onko siis mahdollista, että Ro-

byn (2014, 30) mainitsema organisaatiokulttuuri ei ole ainoa asia, joka vaikuttaa 

suhtautumiseen sääntöjä ja muutoksia kohtaan? Onko myös yhtiön maantieteelli-

sellä sijainnilla ja siten maan kulttuurisilla tekijöillä on vaikutusta siihen, miten 

uudet säännöt ja ohjeistukset otetaan vastaan työntekijöiden keskuudessa? Tämän 

tutkimuksen perusteella aiheesta ei kuitenkaan voida vielä vetää johtopäätöksiä, 

sillä kulttuurista näkökulmaa sivuttiin vain ohimennen haastatteluiden aikana eikä 

siihen ole perehdytty aiheen vaatimalla tarkkuudella tutkimuksen muissakaan vai-

heissa.  

5.4 Eri osapuolten intressit matkustuspolitiikoissa 

Haastattelussa haluttiin selvittää myös, kokevatko kohdeyrityksen taloushallinnon 

palvelukeskuksen kirjanpitäjät tarvetta erilaisten käytäntöjen harmonisoimiselle. 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että jonkinlainen yhtenäistäminen olisi hy-

vä idea. Yhden, kaikille yhteisen käytännön käyttöönottaminen nopeuttaisi ja hel-

pottaisi työntekoa. Eräs haastateltavista uskoi, että uusien sääntöjen käyttöönotta-

minen voisi aluksi tuottaa lisätyötä, kun työntekijöille pitäisi perustella miksi käy-

täntö on muuttunut. Pidemmän päälle siitä olisi hänen mukaansa hyötyä, kun kuit-

tien tarkastaminen jäisi vähemmälle ja jokaiselta matkalta maksettaisiin päivära-

haa.  

”Aluksi se voisi ehkä vaikuttaa, kun pitäisi aina selittää, että minkä takia 

nyt tehdään näin. Mutta kyllä mä uskon, että se voisi sitten nopeuttaakin, 
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kun ei aina tarvitsisi tarkistaa kaikkia kuitteja, niitähän saattaa olla jol-

lain matkalla yli 20. Onhan se paljon helpompaa, kun on vaan yksi päivä-

raha.” 

Yksi haastateltavista uskoi harmonisoinnin helpottavan myös matkustajien arkea: 

mikäli yhtiötä vaihdetaan konsernin sisällä, ei kaikki muuttuisi kerralla, vaan joka 

yhtiössä pelattaisiin samoilla säännöillä. Toisen haastateltavan mielestä olisi hyvä, 

että kaikilla kohdeyrityksen työntekijöillä olisi samat oikeudet. Yhteisen käytän-

nön käyttöönottaminen lisäisi työntekijöiden välistä tasa-arvoa. Eräs haastatelta-

vista taas kertoi, että juuri päivärahakäytännöt ovat tekijä, joka erottaa eri yhtiöi-

den kirjanpidon toisistaan. Hänen mielestään se, että kaikilla yhtiöillä olisi yhtei-

set säännöt, olisi ideaalitilanne, mutta epäili toteuttamisen mahdollisuutta. Muut-

kin haastateltavat pohtivat seikkoja, jotka voisivat vaikeuttaa harmonisointia. 

Haastateltavat uskoivat, että esimerkiksi eri maiden lainsäädäntö voi vaikuttaa 

sääntöjen ja käytäntöjen muuttamiseen, ehkä jopa estää sen kokonaan. Lisäksi 

kahdessa haastattelussa pohdittiin kulttuurin merkitystä, sekä sen vaikutusta käy-

täntöjen muuttamiseen. Molemmissa yhtiöissä osalle työntekijöistä kustannukset 

korvataan todellisina kustannuksina, tositteita vastaan. Molemmat kirjanpitäjät 

uskoivat, että työntekijät eivät suostuisi käytännön poistamiseen ilman vastalau-

seita. 

”Veikkaan, että siellä on vähän se, että jos olet johtaja-asemassa, niin sit-

ten pitäisi saada korvaukset kuittia vastaan. Kyllä mä veikkaan, että se 

vähän sellainen kulttuurijuttu on.”  

”En tiedä miten se lakisääteisesti onnistuisi. He (kyseisen maan työnteki-

jät) ovat sen verran vapautta rakastavia ihmisiä. Jos heidän maansa laki 

sanoo, että sulla on oikeus tehdä näin, niin sitähän me ei muuten ihan noin 

vaan muuteta.”  

Kaikki haastateltavat uskoivat, että työntekijät ovat tyytyväisiä tämän hetkiseen 

päiväraha- ja ruokakustannuspolitiikkaan. Kaksi heistä kertoi, ettei ole koskaan 

saanut negatiivista palautetta aiheesta. Yksi haastateltavista uskoi tyytyväisyyden 

perustuvan osittain siihen, että säännöt ovat lain määräämiä. Työntekijöiden on 

siis tyydyttävä siihen, mitä laki määrää. Toinen haastateltava kertoi, että päivära-

hoista ei valiteta oikeastaan koskaan. Sen sijaan tositteita vastaan korvattavista 
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kustannuksista saattaa tulla valituksia, mikäli laskulta on joutunut poistamaan 

henkilökohtaisia kustannuksia.  

Yrityksen matkustuspolitiikan tarkoituksena on kontrolloida ja vähentää matkus-

tamisesta aiheutuneita kustannuksia. Samalla sen tehtävänä on varmistaa matkalle 

lähtevän työntekijän mukavuus, työskentelyolosuhteet ja turvallisuus, ja siten vä-

hentää matkustamiseen liittyvää stressiä ja riskejä. (Gustafson 2011, 277–278) 

Matkustuspolitiikan avulla pyritään saavuttamaan tasapaino yrityksen taloudelli-

suuden, tuottavuuden kasvattamisen ja matkustajien tyytyväisyyden välille (Hen-

riksen, ym. 2008, 13). Haastatteluissa keskusteltiin siitä, miten edellä mainitut 

osa-alueet toteutuvat päivärahojen ja ruokakustannusten osalta tämän hetkisessä 

politiikassa. Haastateltavista kaksi arvioi, että kaikki osa-alueet on melko hyvin 

huomioitu nykyisessä politiikassa. Toinen heistä kertoi syyksi muun muassa sen, 

että säännöt ovat lain määräämiä eikä korvaukseen suuruuteen voi itse vaikuttaa. 

Hän myös pohti taloudellisuuden näkyvän päivärahoja enemmän esimerkiksi mat-

kan pituuden säätelynä. 

”Laki määrää päivärahan suuruuden, siihen ei voi itse vaikuttaa. Tietysti 

matkalupaa anoessa yritetään matkasta tehdä niin lyhyt kuin mahdollista. 

(…) Siinä ehkä tulee enemmän se säästökulma esiin.”   

Toisen haastateltavan mukaan nykyisessä käytännössä jokainen on samalla viival-

la, ja henkilöt, joille korvaus suoritetaan tositteita vastaan, eivät koskaan laskuta 

suuria summia. Sen takia hänen mielestään politiikan kaikki osa-alueet ovat tasa-

painossa. Kaksi muuta haastateltavaa sen sijaan arvioi tämänhetkisen käytännön 

olevan kallellaan matkustajien mukavuuteen, sillä molemmissa yhtiöissä osalle 

matkustajista ruokakustannukset korvataan tositteita vastaan. Toinen haastatelta-

vista uskoi, ettei ruokakustannuksiin liittyen taloudellisuutta ja tuottavuutta ajatel-

la hänen kirjaamassaan yhtiössä kovinkaan paljoa. Hän kertoi, että joissain eri-

koistapauksissa sääntöjä pystytään venyttämään. Lisäksi kyseisen maan tippikult-

tuuri aiheuttaa välillä ongelmia. Haastateltavan mukaan kyseisessä yhtiössä saate-

taan antaa suurempia summia juomarahaa, kuin muissa kohdeyrityksen tytäryhti-

öissä.  
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”Mielestäni tässä on kyllä ajateltu sitä matkustajien mukavuutta. He 

(työntekijät) eivät kauheasti ajattele yrityksen taloudellisuutta ja tuotta-

vuutta. (…) He käyttävät tippeihin tosi paljon rahaa, en usko, että se on ta-

loudellisesti kauhean hyödyttävää. Ei muutkaan maat tippaa sellaisia 

summia. Kyllä siellä olisi vähän parantamisen varaa rahankäytössä.”  

Toinen haastateltavista taas kertoi taloudellisuuden näkyvän kustannusten suuruu-

den sijaan kirjanpitoprosessissa. Kuittien tarkastamiseen ja virheiden manuaali-

seen korjaamiseen kuluu paljon aikaa, minkä takia hän ei usko käytännön olevan 

kohdeyritykselle edullisin eikä helpoin. Haastattelussa pohdittiin myös sitä, miten 

ylärajan asettaminen ruokakustannuksille tai päivärahajärjestelmään siirtyminen 

vaikuttaisi työntekijöihin, jotka ovat tottuneet saamaan korvauksen todellisten 

kustannusten mukaan. Haastateltava uskoi, että tällä hetkellä työntekijät eivät mie-

ti aiheutuneita ruokakustannuksia kovinkaan paljoa. Jos taas määriteltäisiin sum-

ma, jonka matkan aikana saa käyttää, matkustajat ehkä miettisivät rahan käyttöä 

tarkemmin matkan aikana ja laskisivat, kuinka paljon rahaa on jo kulunut. Haasta-

teltavan mielestä matkustajien olisi kuitenkin hyvä miettiä, ovatko kaikki kustan-

nukset aiheellisia, vaikkei ylärajaa kustannuksille olekaan asetettu.  

Tämän tutkimuksen perusteella kahdessa yrityksessä politiikka siis näyttäisi suo-

sivan matkustajien mukavuutta, yrityksen taloudellisuuden ja kannattavuuden 

kasvattamisen jäädessä toissijaiseksi. Kahdessa yhtiössä käytäntö sen sijaan on 

haastateltavien mukaan tasapainossa. Toki täysin varmoja johtopäätöksiä ei voida 

vetää, sillä tutkimuksessa haastateltiin vain yhtä ryhmää, taloushallinnon palvelu-

keskuksen kirjanpitäjiä. Varmemman kuvan saamiseksi olisi syytä haastatella 

myös matkustavia työntekijöitä ja kysyä heidän mielipidettään eri osa-alueiden 

toteutumisesta nykyisessä käytännössä.  

Yksi syy käytäntöjen aiheuttamiin ongelmiin voi olla eri osapuolten erilaiset in-

tressit. Gustafsonin (2011, 279) mukaan yritys on ensisijaisesti kiinnostunut mat-

kustamisesta aiheutuneista kustannuksista, kun taas työntekijät priorisoivat mie-

luummin matkustusaikaan ja matkustamisen mukavuuteen. Toinen ristiriita yri-

tyksen ja työntekijöiden välillä saattaa liittyä matkustamisesta ja liikkuvuudesta 

tulevaan mielikuvaan. Yritykselle työntekijöiden liikkuvuus on tärkeä tekijä yri-

tyksen joustavuuden ja tavoitettavuuden näkökulmasta. Työntekijät sen sijaan ko-
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kevat matkustamisen usein negatiivisena asiana. (Aguilera 2008, 1114) Haastatte-

lun lopuksi haastateltavien kanssa keskusteltiin vielä mahdollisista ristiriidoista 

yrityksen ja työntekijöiden välillä. Yksi haasteltavista koki, että kyseisen yhtiön 

juomarahakulttuuri aiheuttaa eniten ristiriitoja yrityksen ja työntekijöiden välille. 

Matkustajat kokevat antavansa yrityksestään paremman kuvan antamalla suuria 

juomarahoja ravintoloissa. Yrityksen näkökulmasta suurten tippien antaminen ei 

kuitenkaan ole taloudellisesti hyödyttävää. Haastateltava kertoi, että juomaraha-

kulttuurin lisäksi kyseisessä yhtiössä on muitakin työntekijöihin juurtuneita tapo-

ja, joita ei muissa kohdeyrityksen tytäryhtiössä ole. Hän koki, että jatkuva sään-

nöistä muistuttaminen ja kustannusten kyseenalaistaminen vie paljon energiaa.  

”Se vie tosi paljon energiaa, jos mä yritän aina kaikesta taistella. (…) He 

eivät halua kuitenkaan ihan taipua siihen mitä ***:ssa (kohdeyrityksessä) 

tehdään. He ovat juurtuneita omaan tapaansa.”  

Kolme muuta haastateltavaa koki, ettei yrityksen ja työntekijöiden välillä ole juu-

rikaan ristiriitoja, ainakaan päivärahakäytäntöjen osa-alueella. Yksi heistä uskoi 

syyn olevan sääntöjen selkeydessä: matkustajat tietävät mihin ovat oikeutettuja ja 

millä perusteella. Toinen haastateltava taas kertoi, että mikäli hän ei tiedä, saako 

jonkun kustannuksen hyväksyä, hän kysyy apua paikallisilta yhteyshenkilöiltä. 

Mikäli hän taas on varma, että jokin kustannus ei ole hyväksyttävissä, hän poistaa 

sen laskulta ja ilmoittaa asiasta matkustajalle, minkä jälkeen asia on selvä.  

Haastatteluiden perusteella päivärahojen ja ruokakustannusten korvaamiseen ei 

juuri liity Gustafsonin (2011, 279) ja Aquileran (2008, 1114) määrittelemiä risti-

riitoja. Ainoastaan yhdessä tutkittavista yhtiöistä oli selkeitä tulkinnallisia eroja 

esimerkiksi rahan käyttöön liittyvissä asioissa. Haastattelun perusteella vaikutti 

jopa siltä, että ristiriidat ovat kyseisen tytäryhtiön ja kohdeyrityksen välillä, vaik-

ka ne samaa yritystä ovatkin.  

5.5 Käytäntöjen perusteet  

Teemahaastatteluiden jälkeen kunkin käytännöt perusteita haluttiin vielä lyhyesti 

selvittää paikallisilta henkilöstöhallinnon työntekijöiltä. Puolistrukturoitu kysy-

myslomake toimitettiin sähköpostitse yhteensä kolmeen yhtiöön, joista kahdesta 
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saatiin vastaus määräaikaan mennessä. Puolistrukturoidun sähköpostihaastattelun 

perusteella selvisi, että toisessa yhtiössä tämänhetkiset säännöt perustuvat vero-

tukseen, ammattiliittojen kanssa tehtyihin sopimuksiin ja työehtosopimukseen. 

Lisäksi kävi ilmi, että kyseinen käytäntö on yleisesti käytössä maan teollisuusyri-

tyksissä. Haastateltava kuitenkin mainitsi, ettei sääntö ole täysin lain tai verottajan 

sanelema, eli yhtiöllä itsellään on mahdollisuus vaikuttaa sääntöihin jonkin ver-

ran.  

Toisessa yhtiössä käytäntö sen sijaan ei perustu mihinkään viranomaisten määrit-

telemiin sääntöihin. Haastateltavan mukaan sääntöjen edellytetään olevan hyväk-

syttyjä sosiaalisten normien puitteissa, jotta niitä voidaan soveltaa. Käytäntö pe-

rustuu ainoastaan yhtiön omiin matkustussääntöihin eikä lailla tai verotuksella ole 

sääntöihin lainkaan vaikutusta.  

“Daily allowance /travel meal is not specified in the law/policy. As long as 

the company has travel rule on the company policy which can be accepted 

by social norms is recognized by company expenses.(…) The amount and 

guideline is based on the our travel policy only.” 

Molemmissa yhtiöissä käytäntöjen ja summien paikkansapitävyyttä tarkistetaan 

säännöllisesti. Toinen haastateltavista kertoi tämänhetkisen kustannustason ja 

matkustajien tarpeen välillä olevan suuri kuilu, minkä takia käytäntöä tarkistetaan. 

Vastauksen perusteella voisi siis uskoa, että matkustajat kokevat päivärahan 

summan liian pieneksi. Toisessa yhtiössä summien oikeellisuudesta vastaa henki-

löstöhallinto. Haastateltava kertoi, että päivärahojen summat päivitetään aina ky-

seisen maan teollisuusministeriön virallisten julkaisujen perusteella.  

Saatujen vastausten perusteella voidaan suositella tutkimuksen jatkamista, sillä 

sääntöjen yhtenäistäminen saattaisi olla mahdollista. Tutkimuksen ennakko-

oletuksena oli, että laki ja verotus voivat vaikeuttaa harmonisoimista, tai jopa es-

tää sen täysin. Saatujen vastausten perusteella kaikissa maissa säännöt eivät kui-

tenkaan ole Suomen käytännön tavoin tiukasti lain ja verotuksen määrittelemiä.    
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää millaisia matkustamisesta aiheutu-

neiden ruokakustannusten korvaamiseen liittyviä käytäntöjä Yritys X:llä on sekä 

miten niihin suhtaudutaan globaalin matkustuspolitiikan kannalta. Tutkimuksessa 

selvitettiin myös hieman sitä, mihin eri yhtiöiden käytännöt voivat perustua.  

Tutkimuksen teoriaosuudessa pyrittiin huomioimaan työmatkustaminen sekä 

työntekijän että yrityksen kannalta. Osa haastattelurungon kysymyksistä myös 

linkitettiin aiempiin tutkimuksiin ja artikkeleihin. Empiriaosuudessa tarkasteltiin 

esimerkiksi Robyn (2014) huomiota sääntömuutoksiin liittyvien ongelmien ilme-

nemisestä yksilötasolla sekä Gustafsonin (2011) erittelemiä ongelmia matkustus-

politiikan noudattamisessa. Haastatteluiden perusteella huomattiin, että päiväraha-

järjestelmä on selvästi yksiselitteisempi tapa korvata ruokakustannukset kuin to-

dellisten kustannusten korvaaminen. Tutkimuksen perusteella voidaan myös olet-

taa, että prosessin automatisointi vähentää sekä virheitä että erimielisyyksiä. Li-

säksi huomattiin, että saadut tulokset ovat yhdenmukaisia Robyn (2014) tutki-

muksen kanssa. Saatujen tutkimustulosten perusteella tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys ja empiirinen osuus ovat linkitettynä toisiinsa.    

6.1 Keskeisimpien tutkimustulosten tarkastelu 

Suurimmat eroavaisuudet eri tytäryhtiöiden käytännöissä liittyvät ruokakustannus-

ten korvaamistapaan. Kahdessa yhtiössä matkustamisesta aiheutuneet ruokakus-

tannukset korvataan kaikille tai suurimmalle osalle työntekijöistä päivärahalla. 

Kahdessa yhtiössä päivärahajärjestelmän lisäksi osalle työntekijöistä kustannukset 

korvataan todellisina kustannuksina, eli työntekijän esittämiä maksutositteita vas-

taan.  

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että todellisten kustannusten korvaa-

minen aiheuttaa päivärahoja enemmän haasteita kirjanpitäjille. Haastateltavat ko-

kivat, että kuittien ja maksutositteiden läpi käyminen sekä mahdollisten kirjapi-

dollisten virheiden korjaaminen vie paljon enemmän aikaa kuin päivärahojen tar-

kastaminen. Lisäksi tietyt säännöt aiheuttavat tulkintaeroja ja erimielisyyksiä mat-
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kustajien kanssa. Päivärahajärjestelmää voidaan tämän tutkimuksen perusteella 

pitää yksiselitteisempänä ja sujuvampana, kuin todellisten kustannusten korvaa-

mista. Lisäksi laskentaprosessin automatisoinnin voidaan tutkimuksen perusteella 

uskoa vähentävän virheiden ja erimielisyyksien määrää entisestään.  

Haastateltavien mukaan tutkittavien tytäryhtiöiden työntekijät tuntevat globaalin 

matkustuspolitiikan melko hyvin. Ainoastaan yksi haastateltavista uskoi, että 

työntekijät tuntevat maansa paikallisen ohjeistuksen, mutteivät niinkään globaalia 

politiikkaa. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, ettei sääntömuutoksia paikalliseen tai 

globaaliin ohjeistukseen tule kovinkaan usein. Silloin kuin muutoksia tulee, on 

useimmissa yhtiöissä kuitenkin huomattavissa muutosvastarintaa. Haastateltavat 

kokivat, että uusia sääntöjä täytyy usein selittää ja perustella työntekijöille. Aino-

astaan yhdessä yhtiössä muutosvastarintaa ei ole ollut. Tämän tutkimuksen perus-

teella Robyn (2014, 30) huomio siitä, että sääntöjen muuttaminen voi vaatia jat-

kuvaa työntekijöiden muistuttamista, kannustamista ja kontrollointia, pitää paik-

kansa.  

Haastatteluiden perusteella käytäntöjen harmonisoimiselle ja yhtenäistämiselle on 

tarvetta. Yhden yhteisen korvauskäytännön käyttöönottaminen olisi ideaalitilanne, 

joka helpottaisi ja nopeuttaisi kirjanpitäjien työntekoa. Harmonisointia kuitenkin 

voivat vaikeuttaa lainsäädännölliset ja verotukselliset seikat, minkä takia yhteisen 

käytännön toteuttaminen sellaisenaan ei todennäköisesti ole mahdollista. Haastat-

teluissa kävi myös ilmi, että päivärahajärjestelmä tukee niin yrityksen taloudelli-

suutta, tuottavuuden kasvattamista kuin matkustajien mukavuuttakin. Todellisten 

kustannusten korvaaminen sen sijaan painottaa matkustajien mukavuutta.   

Tutkimuksen ennakko-oletuksena oli, että päivärahat ovat yksiselitteisempi käy-

täntö korvata ruokakustannukset. Haastatteluista saadut tutkimustulokset vahvis-

tavat tämän oletuksen. Päivärahajärjestelmään siirtyminen helpottaisi ja nopeuttai-

si kirjanpitäjien työskentelyä. Mahdollinen muutos säännöissä kuitenkin voisi ai-

heuttaa työntekijöissä vastarintaa, sillä todellisten kustannusten korvaaminen vai-

kuttaa olevan heille mieleisempi tapa saada korvaus matkustamisesta aiheutuneis-

ta kuluista. Pitkällä tähtäimellä päivärahaan siirtymisen voisi kuitenkin uskoa hel-
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pottavan myös matkustajien arkea – haastateltavat kertoivat, että pitkillä matkoilla 

ruokakuitteja saattaa olla useita kymmeniä ja niiden tarkastamiseen kuluu paljon 

aikaa. Voisikin siis olettaa, että lukuisten kuittien keräämisestä ja arkistoimisesta 

on matkan aikana vaivaa myös matkustajalle. Päivärahajärjestelmään siirtyminen 

voisi osaltaan vähentää matkustamisen stressaavuutta.  

Ennakko-oletuksista poiketen, viranomaisten määrittelemät säännöt eivät tutkitta-

vissa yhtiöissä ole niin tiukkoja kuin Suomessa. Tämän tutkimuksen perusteella 

voidaan siis varovasti todeta, että sääntöjen yhtenäistäminen voisi olla mahdollis-

ta. Verottaja, laki tai ammattiliitot eivät kummassakaan tutkimuksen yhtiössä ole 

määritelleet sääntöjä niin tiukasti, että niiden muuttaminen olisi täysin mahdoton-

ta. Tämän tutkimuksen perusteella ei vielä voida kertoa, missä määrin yhtenäistä-

minen olisi mahdollista, mutta saatujen vastausten perusteella tutkimuksen jatka-

mista voidaan ehdottomasti suositella.   

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimus kohdistettiin neljään Yritys X:n tytäryhtiöön. On kuitenkin huomioita-

va, että kohdeyrityksellä on yli 50 tytäryhtiötä ympäri maailman, joten tulokset 

eivät ole suoraan yleistettävissä kaikkiin yhtiöihin. Kaikkiin ennalta määriteltyihin 

tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset. Tutkimussuunnitelmaa tarkennettiin tut-

kimuksen aikana jonkin verran, mikä kuitenkin lienee tyypillistä laadulliselle tut-

kimukselle. Haastatteluiden aikana huomattiin, että samat vastaukset alkoivat tois-

tua haastattelun edetessä, joten haastattelurunko oli tarpeeksi kattava. Tutkimuk-

sen luotettavuus ja pätevyys on pyritty varmistamaan tarkalla tutkimusvaiheiden 

raportoinnilla sekä tutkimuspäiväkirjan pitämisellä. Tutkimustuloksia on myös 

vertailtu aiempiin, kansainvälisesti arvostettuihin tutkimuksiin.   

Tämän tutkimuksen perusteella erilaisten käytäntöjen harmonisoimiselle olisi tar-

vetta ja alustavan käsityksen mukaan se voisi olla myös mahdollista.  Tärkein jat-

kotutkimusehdotus liittyykin harmonisoinnin mahdollisuuksien selvittämiseen. 

Ennen yhtenäistämisprosessin aloittamista, on selvitettävä tarkasti onko sääntöjen 

muuttaminen mahdollista. Lisäksi voitaisiin tutkia, onko käytäntöjen muuttamisel-

la vaikutusta työntekijöiden palkkoihin ja tulojen verotukseen. Kun mahdollisuu-
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det on selvitetty, tutkimusta voidaan jatkaa selvittämällä millainen prosessi yhtei-

sen päivärahajärjestelmän käyttöönottaminen olisi ja miten se käytännössä tapah-

tuisi.  

Lisäksi olisi mielenkiintoista perehtyä tarkemmin Robyn (2014, 30) havaintoon 

sääntömuutosten aiheuttamasta vastarinnasta. Tämän tutkimuksen perusteella 

kohdeyrityksen työntekijöissä on huomattavissa muutosvastarintaa sääntöjä uudis-

tettaessa. Haastatteluissa kävi kuitenkin ilmi, että Aasiassa sijaitsevassa tytäryhti-

össä muutosvastarintaa ei esiinny, toisin kuin länsimaisissa yrityksissä. Olisikin 

mielenkiintoista selvittää syvällisemmin, onko kulttuurisilla tekijöillä vaikutusta 

työntekijöiden suhtautumiseen sääntöjä ja niiden muuttumista kohtaan.  

6.3 Opinnäytetyöprosessin arviointi 

Opinnäytetyön aiheesta alettiin ensimmäisen kerran keskustella kohdeyrityksen 

yhteyshenkilön kanssa tammikuussa 2016. Tutkimussuunnitelma hyväksyttiin se-

kä kohdeyrityksen että koulun puolesta helmikuun puolessa välissä, jolloin myös 

opinnäytetyön kirjoittaminen varsinaisesti alkoi. Teoriaosuuden kirjoittamiseen 

varattiin aikaa toukokuuhun asti, sillä opinnäytetyötä tehtiin kokopäivätyön ohes-

sa. Lisäksi työn valmistumisen tavoitteeksi asetettiin joulukuu 2016. Empiiristä 

osuutta alettiin työstää kesätöiden loputtua syyskuussa ja opinnäytetyö valmistui 

aikataulun mukaisesti joulukuussa 2016.  

Teoriaosuuden ensimmäisessä luvussa on käytetty lähteinä pääosin suomenkielis-

tä kirjallisuutta, verottajan ohjeita ja tuloverolakia. Toisen luvun lähteistä suurin 

osa on englanninkielisiä tieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleita. Lähdekirjallisuu-

den löytäminen oli haastavaa, sillä työmatkustamista on tutkittu suhteellisen vä-

hän. Lähteitä onnistuttiin kuitenkin lopulta löytämään tarpeeksi ja teoriaosuudesta 

muodostui kattava kokonaisuus, jossa on huomioitu sekä työntekijän että yrityk-

sen näkökulma työmatkustamiseen. Tutkimusosiossa haastavinta oli teorian ja 

empirian yhdistäminen, koska lähdekirjallisuutta ei löydetty suoraan tutkittavasta 

aiheesta. Haastattelutilanteessa haastavaa taas oli riittävän neutraalin, mutta sa-

malla helposti lähestyttävän haastattelijan roolin omaksuminen.  
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Opinnäytetyöprosessin aikana opin, miten tieteellinen tutkimus toteutetaan vaihe 

vaiheelta. Lisäksi ymmärsin, että tutkimuksen eri osien tulee olla sopusoinnussa ja 

tukea toisiaan, jotta voidaan muodostaa looginen ja tasapainoinen kokonaisuus. 

Huomasin myös, kuinka haastavaa haastattelutilanteessa on pysyä neutraalina ja 

jättää omat olettamukset ja mielipiteet taka-alalle. Olen kuitenkin tyytyväinen sii-

hen, kuinka aluksi hyvin haastavalta tuntuneesta aiheesta muotoutui prosessin ai-

kana järkevä kokonaisuus.  
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Verottomien ulkomaan päivärahojen enimmäismäärät 

 

 

Maa tai alue 

Päivärahan 
enimmäismäärä 

 

Maa tai alue 

Päivärahan 
enimmäismäärä 

euro 

 

euro 

Afganistan 55 

 

Liberia 56 

Alankomaat 65 

 

Libya 63 

Albania 52 

 

Liechtenstein 70 

Algeria 64 

 

Liettua 48 

Andorra 58 

 

Luxemburg 64 

Angola 95 

 

Madagaskar 36 

Antigua ja Barbuda 74 

 

Madeira 58 

Arabiemiirikunnat 71 

 

Makedonia 51 

Argentiina 47 

 

Malawi 50 

Armenia 52 

 

Malediivit 62 

Aruba 54 

 

Malesia 47 

Australia 63 

 

Mali 41 

Azerbaidžan 65 

 

Malta 62 

Azorit 59 

 

Marokko 63 

Bahama 75 

 

Marshallinsaaret 61 

Bahrain 71 

 

Martinique 52 

Bangladesh 55 

 

Mauritania 52 

Barbados 65 

 

Mauritius 51 

Belgia 61 

 

Meksiko 54 

Belize 47 

 

Mikronesia 55 

Benin 43 

 

Moldova 40 

Bermuda 74 

 

Monaco 68 

Bhutan 41 

 

Mongolia 46 

Bolivia 38 

 

Montenegro 52 

Bosnia ja Hertsegovina 50 

 

Mosambik 44 

Botswana 40 

 

Myanmar (Burma) 51 

Brasilia 55 

 

Namibia 34 

Britannia 70 

 

Neitsytsaaret (USA) 48 

Lontoo ja Edinburgh 74 

 

Nepal 40 
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Brunei 40 

 

Nicaragua 45 

Bulgaria 51 

 

Niger 44 

Burkina Faso 38 

 

Nigeria 79 

Burundi 47 

 

Norja 68 

Chile 49 

 

Norsunluurannikko 71 

Cookinsaaret 62 

 

Oman 66 

Costa Rica 55 

 

Pakistan 39 

Curaçao 49 

 

Palau 64 

Djibouti 64 

 

Palestiinalaisalue 66 

Dominica 54 

 

Panama 56 

Dominikaaninen tasavalta 59 

 

Papua-Uusi-Guinea 60 

Ecuador 57 

 

Paraguay 34 

Egypti 57 

 

Peru 58 

El Salvador 49 

 

Portugali 60 

Eritrea 53 

 

Puerto Rico 57 

Espanja 62 

 

Puola 56 

Etelä-Afrikka 45 

 

Qatar 70 

Etelä-Sudan 54 

 

Ranska 66 

Etiopia 49 

 

Romania 54 

Fidži 44 

 

Ruanda 42 

Filippiinit 59 

 

Ruotsi 63 

Färsaaret 53 

 

Saint Kitts ja Nevis 65 

Gabon 74 

 

Saint Lucia 74 

Gambia 40 

 

Saint Vincent ja Gre-
nadiinit 

70 

Georgia 45 

 

Saksa 61 

Ghana 44 

 

Salomonsaaret 50 

Grenada 63 

 

Sambia 59 

Grönlanti 54 

 

Samoa 49 

Guadeloupe 50 

 

San Marino 57 

Guatemala 54 

 

São Tomé ja Príncipe 61 

Guinea 59 

 

Saudi-Arabia 68 

Guinea-Bissau 35 

 

Senegal 48 

Guyana 42 

 

Serbia 55 

Haiti 51 

 

Seychellit 70 



      1               79 

 

LIITE 1 
 

 

 

3(4) 

 

Honduras 45 

 

Sierra Leone 58 

Indonesia 44 

 

Singapore 67 

Intia 47 

 

Slovakia 57 

Irak 65 

 

Slovenia 57 

Iran 49 

 

Somalia 56 

Irlanti 66 

 

Sri Lanka 47 

Islanti 68 

 

Sudan 61 

Israel 74 

 

Suriname 54 

Italia 64 

 

Swazimaa 35 

Itä-Timor 45 

 

Sveitsi 76 

Itävalta 62 

 

Syyria 63 

Jamaika 54 

 

Tadžikistan 47 

Japani 71 

 

Taiwan 60 

Jemen 65 

 

Tansania 43 

Jordania 74 

 

Tanska 68 

Kambodža 53 

 

Thaimaa 56 

Kamerun 49 

 

Togo 48 

Kanada 64 

 

Tonga 44 

Kanarian saaret 60 

 

Trinidad ja Tobago 71 

Kap Verde 42 

 

Tšad 53 

Kazakstan 52 

 

Tšekki 55 

Kenia 58 

 

Tunisia 57 

Keski-Afrikan tasavalta 53 

 

Turkki 52 

Kiina 68 

 

Istanbul 54 

Hongkong 70 

 

Turkmenistan 60 

Macao 66 

 

Uganda 35 

Kirgisia 45 

 

Ukraina 53 

Kolumbia 50 

 

Unkari 54 

Komorit 43 

 

Uruguay 50 

Kongo (Kongo-
Brazzaville) 

51 

 

Uusi-Seelanti 60 

Kongon demokraattinen 
tasavalta (Kongo-Kinshasa) 

70 

 

Uzbekistan 53 
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Korean demokraattinen 
kansantasavalta (Pohjois-
Korea) 

66 

 

Valko-Venäjä 43 

Korean tasavalta (Etelä-
Korea) 

79 

 

Vanuatu 55 

Kosovo 45 

 

Venezuela 90 

Kreikka 59 

 

Venäjä 50 

Kroatia 60 

 

Moskova 62 

Kuuba 58 

 

Pietari 57 

Kuwait 68 

 

Vietnam 55 

Kypros 60 

 

Viro 51 

Laos 50 

 

Yhdysvallat 67 

Latvia 50 

 

New York, Los Ange-
les, Washington 

73 

Lesotho 34 

 

Zimbabwe 49 

Libanon 69 

 

Maa, jota ei ole erik-
seen mainittu 

45 
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HAASTATTELURUNKO 1 

 

Aika & Paikka: 4.11 klo 8:30–15:00, kohdeyrityksen toimitilat 

Taustatiedot:  

Työnimike/titteli: 

Työnkuvaus lyhyesti:  

PÄIVÄRAHAKÄYTÄNNÖT TYTÄRYHTIÖISSÄ: 

1. Käytäntö yleisesti 

- Kertoisitko yleisesti, kuinka tässä yhtiössä korvataan päivärahat tai muut 

matkustamisesta aiheutuneet kustannukset työntekijöille?  

- Onko järjestelmään syötetty kiinteitä parametreja (taustatietoja), jotka las-

kisivat päivärahat, tai osan siitä, automaattisesti? Vai onko kirjaaminen 

täysin manuaalista? (Lahti & Salminen 2009) 

- Vähennetäänkö matkan aikana syödyt ateriat päivärahan määrästä?  

 

2. Erikoistapaukset 

- Kirjataanko kotimaan ja ulkomaan päivärahat samalla tavalla?  

- Vaikuttaako työntekijän asema yrityksessä päivärahan suuruuteen? Jos 

vaikuttaa, niin millä tavalla? (Gustafson 2011) 

- Onko henkilöitä, jotka eivät ole oikeutettuja päivärahaan?  

- Onko tässä käytännössä muita poikkeuksia? Jos on, niin millaisia?  

 

3. Käytännön yksiselitteisyys 

- Onko käytäntö mielestäsi yksiselitteinen? Eli onko sitä helppo soveltaa ti-

lanteessa kuin tilanteessa?  

- Ovatko noudatettavat säännöt mielestäsi riittävän yksinkertaisia ja selkei-

tä?  

- Ymmärtävätkö työntekijät käytännön hyvin? Joudutko selittämään tai pe-

rustelemaan käytäntöä heille usein? Jos joudut, niin millä tavoin? Onko jo-

tain esimerkkitapausta?  

- Ovatko työntekijät useimmiten laskeneet itse päivärahat oikein? Jos eivät, 

kuinka usein joudut tekemään korjauksia? Millaisia korjauksia joudut te-

kemään?  
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4. Ajankäyttö kirjaamisprosessissa  

- Kuinka paljon aikaa sinulla keskimäärin kuluu päivärahojen laskemiseen 

ja kirjaamiseen per lasku?  

- Aiheuttavatko päivärahat paljon tai usein ekstratyötä? Jos aiheuttavat, niin 

millaista ekstratyötä?  

 

5. Verotus 

- Otetaanko verot jotenkin huomioon päivärahoissa? Jos otetaan, niin mi-

ten?  

- Ovatko päivärahat työntekijälle verotonta vai veronalaista tuloa?  

 

6. Käytännön hyvät ja huonot puolet  

- Mitkä ovat mielestäsi tämän käytännöt hyvät puolet? Voisiko niitä joten-

kin vahvistaa entisestään?  

- Mitkä ovat mielestäsi tämän käytännön huonot puolet? Kuinka parantaisit 

niitä?  

 

 

YRITYKSEN JA MATKUSTUSPOLITIIKAN VAIKUTUS PÄIVÄRA-

HOIHIN 

1. Matkustuspolitiikan vaikutus päivärahoihin 

- Pystytkö hyödyntämään globaalia matkustuspolitiikkaa päivärahojen las-

kemisessa ja kirjaamisessa? Jos pystyt, niin miten?  

- Onko siitä apua ongelmallisissa tilanteissa?  

 

2. Eri käytäntöjen variaatio & harmonisoimisen tarve 

- Koetko, käytäntöjen harmonisoimiselle ja yhtenäistämiselle olisi tarvetta?  

- Uskoisitko sen nopeuttavan työntekoasi vai aiheuttavan lisätyötä?  

 

3. Ongelmatilanteiden selvittäminen 

- Saatko paikalliselta HR:ltä tai muilta asiantuntijoilta apua ongelmatilan-

teiden selvittämiseen?  
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4. Ongelmat politiikan noudattamisessa  

- Onko globaalin politiikan noudattamisessa ongelmia päivärahojen näkö-

kulmasta? Jos on, niin voisitko kertoa jonkun esimerkin?  

- Tuntevatko matkustajat mielestäsi globaalit ja paikalliset matkustussään-

nöt? (Gustafson 2011) 

- Kokevatko matkustajat mielestäsi päivärahan palkan lisänä?  

- Ovatko päivärahakäytännöt pysyneet suunnilleen samana pitkään? Jos ei-

vät, millä tavoin ne ovat muuttuneet?   

- Tuleeko muutoksia tai päivityksiä usein?  

- Ilmoitetaanko muutoksista ****:lle ajoissa?  

- Mikäli paikalliset tai globaalit säännöt ovat muuttuneet, onko matkustajien 

helppo omaksua uudet säännöt? Oletko huomannut vastarintaa? Onko 

säännöissä tulkintaeroja? (Roby 2014) 

 

5. Eri osapuolten tyytyväisyys 

- Oletko huomannut, että matkustajat olisivat tyytyväisiä tai tyytymättömiä 

politiikkaan?  

- Oletko itse sitä mieltä, että nykyisessä käytännössä huomioidaan sekä yri-

tyksen taloudellisuus ja tuottavuus että matkustajien mukavuus? (Henrik-

sen, T., McCarter, E., Plimley, J., Rivera, C. & Watts, M. 2008; Gustafson 

2011) 

- Ovatko yrityksen ja matkustajan intressit usein ristiriidassa? (Aguilera 

2008) 
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HAASTATTEL UPYYNTÖ & HAASTATTELURUNKO 2 

 

Dear XXX, 
  
In regards to the travel expense tool renewal project we are researching the differ-

ent daily allowance and travel meals policies within ***. 
We are interested where these policies are based on. Research is part of Sanna 

Piirto’s thesis which is done for Vaasa University of Applied Sciences. 
  
Please note that your name will not be mentioned at any point of the thesis. Nor 

will the name of *** be mentioned on the thesis; instead we will use “Company 

X” when talking about ***. 
   
There are four questions on this research and it will take 5-15 minutes from you to 

answer these questions. 
  

1.     Can you please sort out where the current policy is based on? Is it based 

on 
a.     Law,  
b.    Taxation,  
c.     Trade Union’s instructions,  
d.    Something else? If so, can you please specify where it is based 

on?  
2.     If it is based on some of the options mentioned above, could you briefly 

specify what the instructions say?  
3.     How often is this policy verified?  
4.     Has *** defined some of the rules on this policy or is it completely dictat-

ed by the law, taxation or other authorities? 

  
We would appreciate if you could send your valuable input latest on Friday 

11
th

 November. 
  
Thank you in advance for your support towards the research. 
  
  
Best regards, 
  
Sanna & *** 
 

 

 

 


