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Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia kansainvälisen pörssiyhtiön, Metson, liikematkapro-
sessia ja esittää ehdotuksia prosessin kehittämiseen siten, että siitä hyötyisi sekä yhtiö että 
työntekijät.  
 
Työn teoriaosuus jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään liikematkus-
tusta yleisesti, kuten yritysten matkahallintoa, yhteistyötä liikematkatoimistojen kanssa, 
matkustussääntöjä sekä niiden noudattamisen haasteita. Liikematkustuspalveluiden digita-
lisoituminen tulevaisuudessa luo paljon odotettuja mahdollisuuksia palveluiden parantami-
seen, kuten entistä parempiin mobiilipalveluihin ja matkavarausprosessin räätälöimiseen 
varaushistorian perusteella. 
 
Toinen teoriaosa koskee työntekijän perehdyttämistä: mitä Suomen laki sanoo perehdyttä-
misvelvoitteesta työpaikoilla sekä miten työantaja voi motivoida ja kannustaa työntekijöitä 
saavuttamaan yrityksen tavoitteet. 
 
Metso järjesti Suomen työntekijöilleen tammikuussa 2017 matkustustyytyväisyyskyselyn, 
jossa kysyttiin työntekijöiden tyytyväisyyttä Metson matkahallinnon ja yhteistyömatkatoimis-
ton toimintaan, odotuksia ja toiveita tulevaisuuden digipalveluille sekä matkanvaraustyöka-
lujen toimivuutta ja parannusehdotuksia. Kyselyn vastaukset on analysoitu ja tiivistetty sen 
perusteella, mitkä asiat toistuivat vastauksissa. Aiheet, kuten matkavarausten teon help-
pous ja yksinkertaisuus nousivat esiin vastauksissa, koska työntekijät eivät halua käyttää 
työaikaansa matkanvarausprosessiin. Liikematkustuksessa on tärkeää, että työn luonne ja 
vaativuus, kuten aikataulut, otetaan huomioon varausprosessissa ja matkaehdotuksissa.  
 
Parannusehdotukset liikematkavarausprosessien parantamiseen on luotu matkustustyyty-
väisyyskyselyn vastausten perusteella. Parannusehdotukset voidaan jakaa kahteen osaan: 
perehdyttäminen sekä digitalisoituminen. Ehdotuksissa on käytetty hyväksi myös teo-
riapohjaa sekä tekijän omia kokemuksia toimiessaan Metsolla matkanvaraajana. Tavoit-
teena ehdotuksissa on, että ne ovat konkreettisia ja realistisia keinoja, joita Metso voi käyt-
tää hyväksi liikematkavarausprosessissa.  
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liikematkustus, matkahallinto, matkustustyytyväisyys, perehdyttäminen, digitalisaatio 
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1 Johdanto 

1.1 Aiheen esittely ja tavoitteet 

Metso on kansainvälinen pörssiyritys, joka toimii yli 50 maassa. Tämän vuoksi liikemat-

koja tehdään päivittäin pelkästään Suomen toimipisteistä ympäri maailmaa. Tämä opin-

näytetyö on tehty toimeksiantona Metsolle. Idea opinnäytetyön aiheeseen lähti omasta 

aloitteestani, ja Metson yhteyshenkilön kanssa käydyt keskustelut muokkasivat aihetta 

vastaamaan Metson tarpeita. Opinnäytetyö käsittelee Metson liikematkustusta matkanva-

rausprosessin näkökulmasta. Metso tekee yhteistyötä CWT-matkatoimiston kanssa, ja ta-

voitteena on kehittää edelleen Metson liikematkojen varausprosesseja vastaamaan enem-

män Metson Suomen työntekijöiden tarpeita.  

 

Opinnäytetyössä otan selvää Metson liikematkavarausprosesseista ja kehittää niihin pa-

rannusehdotuksia, jotka helpottaisivat Metson työntekijöiden liikematkojen sujuvuutta sekä 

samalla tekisi liikematkailusta kustannustehokkaampaa ja matkustussääntöjen mukaisia. 

Toimiva yhteistyö matkatoimiston kanssa, varausprosessin selkeyttäminen sekä hyvä pe-

rehdyttäminen ovat avainasemassa, kun haetaan tehokkuutta ja säästöjä. Työn tavoit-

teena on esittää Metsolle konkreettisia keinoja, joiden avulla liikematkustus sujuisi tulevai-

suudessa entistä sujuvammin kaikkien osapuolten näkökulmasta. 

 

Opinnäytetyö koostuu viidestä pääluvusta. Johdannossa esittelen aiheen, tavoitteet ja toi-

meksiantajan. Teoriaosuus koostuu kahdesta eri osasta: Liikematkustus, jossa määritte-

len liikematkustuksen käsitteen ja kerron liikematkustuksesta yleisesti; ja perehdytys, 

jossa käyn läpi juridista puolta sekä työntekijän motivoimista ja kannustamista. Tutkimus-

osassa käsittelen Metson liikematkustusta ja Metson matkahallinnon teettämää matkus-

tustyytyväisyyskyselyä, jonka perusteella kehitysehdotukset Metson liikematkustusproses-

siin on tehty. Käytän ongelmien kartoituksessa myös omia havaintojani, joita olen tehnyt 

toimiessani assistenttina ja matkanvaraajana Metsolla. Viimeisessä luvussa teen yhteen-

vedon opinnäytetyöstä ja pohdin kehitysehdotusten toimivuutta. 

 
1.2 Toimeksiantajan esittely 

Metso on suomalainen pörssiyritys ja alallaan yksi maailman johtavimmista teollisuusyri-

tyksistä. Sen liiketoiminta-alaan kuuluu kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, 

massa-, paperi- ja prosessiteollisuus. Tuotevalikoima koostuu kaivos- ja maarakennus-

alan laitteista ja järjestelmistä sekä teollisuusventtiileistä ja venttiiliohjaimista. Metso toimii 

yli 50 maassa kuudessa maanosassa. Metso syntyi vuonna 1999 Valmetin ja Rauman yh-

distyessä. Metso ja Valmet jakaantuivat vuonna 2013, minkä tuloksena uusi Metso syntyi. 
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Metsolla oli vuonna 2016 noin 12 000 työntekijää ja yli 80 palvelukeskusta ympäri maail-

maa. Vuonna 2016 liikevaihto oli 2 586 milj. euroa. (Metso 2017).  

Metso toimii nykyään kolmella eri liiketoiminta-alueella: Minerals Capital (liikevaihto 2015 

832 milj. euroa), Minerals Services (liikevaihto 2015 1 366 milj. euroa) ja Flow Control (lii-

kevaihto 2015 723 milj. euroa). Nämä liiketoiminta-alueet ovat omia yhtiöitään, jotka toimi-

vat Metso Oyj:n alla. Minerals Capital keskittyy kivenmurskaukseen, kaivosteollisuuteen ja 

kierrätykseen, Minerals Services kulutusratkaisuihin, varaosiin ja huoltopalveluihin, ja 

Flow Control öljy- kaasuteollisuuteen, sellu- ja paperipalveluihin, venttiiliohjaimiin sekä kai-

vosteollisuuden virtauksensäätöpalveluihin. (Metso 2017).   

Koska Metson liiketoiminta-ala on erittäin laaja, on sillä useita eri kilpailijoita eri liiketoi-

minta-alueilla. Suurimpia kilpailijoita kaivosteollisuudessa ovat FLSchmidt, Outotec ja 

ThyssenKrupp, ja maarakennusteollisuudessa Terex, Atlas Copco, Caterpillar ja Sandvik. 

Metson tavoitteena on olla johtava kokonaisvaltaisten teknologioiden ja palvelujen toimit-

taja mineraalienkäsittelyssä sekä johtava toimittaja öljy- ja kaasu- sekä kaivos- ja proses-

siteollisuuden virtauksensäätöratkaisuissa. Vahvistaakseen asemaansa johtavana teolli-

suusyrityksenä, Metso pyrkii innovatiiviseen uudistamiseen kaikkien tuotteiden sekä pro-

sessi- ja palveluratkaisujen kanssa. Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta vuonna 

2015 oli 63%, mikä johtuu siitä, että Metso pyrkii säilyttämään ja parantamaan asemiaan 

erityisesti palveluiden puolella. (Metso 2017).     

Metson visiona on olla ”paras valinta luonnonvarojen vastuulliseen käsittelyyn ja virtauk-

sensäätöön.” Vastuullisuus ja luotettavuus asiakaslähtöisessä toiminnassa ovat Metson 

kulmakivet. Ympäristöystävällisyyteen panostetaan energiakulutuksen ja päästöjen vä-

hentämisellä, raaka-aineiden ja veden säästämisellä sekä jätteiden määrän vähentämi-

sellä. Metso noudattaa korkeita terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardeja ja –käytän-

töjä toteuttaakseen vastuullisuutta. (Metso 2017) 

 
1.3 Laadullinen tutkimus 

Tässä opinnäytetyössä käytetään laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen keinoja. Tyypil-

listä laadulliselle tutkimukselle on, että sen avulla pyritään löydöksiin ilman tilastollisia me-

netelmiä tai muita määrällisiä keinoja. Tavoitteena on tutkittavan ilmiön kuvaaminen, ym-

märtäminen ja tulkinnan antaminen. Laadullisen tutkimuksen tutkimustulosta ei voida 

yleistää, koska se pätee vain tutkimuskohteen osalta. Tutkimuksessa tutkitaan pääosin 

prosesseja ja siinä ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka ihmiset kokevat ja näkevät reaali-

maailman. (Kananen 2014, 16-19). Tässä tutkimuksessa huomio on tutkittavien näkökul-
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missa ja näkemyksissä ja tavoitteena on kokonaisvaltainen ymmärrys tutkittavasta koh-

teesta, joka tässä tapauksessa on Metson työntekijöiden suhde liikematkustusprosessin 

onnistumiseen ja kehittämiseen.  

 

Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, kysely, 

havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 73). 

Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt tiedonkeruumenetelmänä sekä havainnointia että ky-

selyä. Havainnointi on yksi vanhimmista tieteellisen tutkimuksen menetelmistä ja sen koh-

teena ovat yleensä yksilön toiminta yhteisössä. Havainnointikeinona olen käyttänyt osallis-

tuvaa havainnointia, jossa tutkija toimii aktiivisesti tutkimuksensa tiedonantajien kanssa. 

(Kananen 2014, 65). Tässä tapauksessa havainnoin assistenttiharjoittelijana Metson pää-

konttorissa, jolloin työnkuvaani kuului matkavarausten teko muille Metson työntekijöille. 

Työssäni sain erittäin hyvän kuvan Metson matkavarausprosessista sekä siitä, millaisia 

erilaisia ongelmia työntekijöillä ja matkanvaraajilla oli varausprosessin aikana. Näitä ha-

vaintoja olen käyttänyt hyväksi tehdessäni kehittämisehdotuksia Metson liikematkavaraus-

prosessiin. 

 

Kyselylomaketutkimuksia on kahdenlaisia: poikittaistutkimus sekä pitkittäistutkimus. Poikit-

taistutkimuksessa aineisto kerätään yhdessä ajankohdassa useilta vastaajilta, kun taas 

pitkittäistutkimuksessa aineistoa kerätään vähintään kahdella eri kerralla samoilta vastaa-

jilta. Koska tämä tutkimus on tehty yhdellä kerralla, on kyse poikittaistutkimuksesta, jolla 

kuvataan tiettyä ilmiötä. (Valli & Aaltola 2015). Tutkimuksessa käytettävässä kyselylomak-

keessa on käytetty avoimia kysymyksiä ja vastaukset on teemoitettu omiin ryhmiinsä niitä 

analysoidessa. 
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2 Liikematkustus 

Liikematkustus jaetaan neljään pääryhmään: tavallinen liikematka, kokous- ja kongressi-

matka, messu- ja näyttelymatka sekä kannustusmatka. Verhelä (2010, 16) määrittelee ta-

vallisen liikematkan matkana, ”jonka tarkoituksena on matkustaa pois vakituiselta asuin-

paikkakunnalta tai asemapaikkakunnalta hoitamaan joko oman yrityksen tai työnantajayri-

tyksen liiketoimintaan liittyviä tehtäviä tai virkatehtäviä.” Liikematkoilla hoidetaan yrityksen 

liikesuhteita, yrityksen muiden toimipisteiden asioita yrityksen asemapaikan ulkopuolella, 

käydään neuvotteluja asiakkaiden tai päämiesten kanssa, tehdään komennustyötä teolli-

suuden parissa tai toimitetaan muita yrityksen asioita ulkomailla tai kotimaassa. Liikemie-

het ostavat, myyvät ja neuvottelevat sopimuksista, tekevät yhteistyötä ja koordinoivat liike-

toimintaansa sekä kehittävät ammattiverkostoja ja henkilökohtaista luottamusta. Näitä var-

ten on olemassa virtuaalikokouksia, mutta fyysinen läsnäolo on silti erittäin tärkeässä roo-

lissa monissa liiketapaamisissa, kuten myynnissä ja ostamisessa. Henkilökohtainen läs-

näolo liiketoimintatapaamisissa on myös osoitus sitoutumisesta. (Gustafson 2012, 276; 

Verhelä 2010, 16). 

 

Huolimatta nykyajan useista eri mahdollisuuksista etäneuvotteluihin video- ja puhelinyh-

teyksien avulla, on yritysten liikematkustus koko ajan kasvava liiketoiminta. Merkittäviä 

syitä alan kasvulle ovat globalisaatio ja laajentuvat markkina-alueet, lisääntyvät monikan-

salliset yhtiöt, uudet organisaatiotrendit, kuten verkostoituminen, ulkoistaminen ja projekti-

ryhmät sekä koko ajan paranevat liikenneyhteydet ympäri maailmaa. Nämä tekijät luovat 

tarvetta eri toimipisteissä työskentelevien työntekijöiden yhteydenpitoon ja kanssakäymi-

seen sekä yhtiön sisällä että eri yhtiöiden välillä. (Gustafson 2012, 276). 

 

 
2.1 Liikematkustus ja matkatoimistot 

Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n, SMAL:n, lehdistötiedotteen (2014) mukaan liikemat-

kamyynnin osuus Suomen matkatoimistoalan kokonaismyynnistä on merkittävä: vuosittain 

sen osuus on lähes 40 prosenttia alan kokonaismyynnistä. Työnantajan ja matkatoimiston 

välisellä matkahallintosopimuksella hoidetaan ja seurataan työmatkalaisten matkavarauk-

sia, matkasuunnitelmiin tulevia muutoksia, matkustamista ja siihen liittyviä kustannuksia ja 

turvallisuusasioihin liittyvää raportointia. Yrityksillä on omaan käyttöön räätälöityjä online-

työkaluja, ja yli 40 prosenttia liikematkapalveluista varataan näiden työkalujen kautta Suo-

messa. 
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Liikematkustus vakiintui ja sen suosio nousi lentomatkustuksen markkinoiden vapautumi-

sen johdosta vuosina 1978-1982 Yhdysvalloissa ja Euroopassa 1990-luvun alussa, mikä 

vaikutti joustavimpiin hintoihin lentomatkustuksessa. Tämä tapahtuma mahdollisti yritykset 

säästämään liikematkustuksessa ja vaikuttamaan kuluihin neuvottelemalla hankkijoiden 

kanssa halvoista hinnoista. Internetin ja online-työkalujen avulla yritykset eivät ole enää 

niin riippuvaisia matkatoimistoista eivätkä joudu maksamaan suuria summia komissioina. 

Koska liikematkustukseen erikoistuneet matkatoimistot eivät tee enää rahaa matkoja välit-

tämällä, ovat ne muuttaneet palvelutarjontaansa vastaamaan yritysten tarpeita kontrol-

loida matkustuksen kustannuksia. Tänä päivänä matkatoimistot tarjoavat yrityksille keinoja 

monitoroida matkustusdataa, tarjota turvallisuuspalveluita sekä antavat neuvovaa tukea. 

(Gustafson 2012, 278). 

 
2.2 Matkahallinto yrityksissä 

Matkahallinnon ydintehtävä yrityksissä on kontrolloida matkustuskäyttäytymistä ja matkus-

tuskuluja. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on perustaa yritykselle matkustussäännöt, eli yhtei-

set säännöt ja rutiinit liikematkustamisessa. Matkustussäännöt sisältävät ohjeet siitä, mi-

ten matkustaa: mitä kulkuvälineitä ja palvelujen tuottajia käytetään, millaisessa matkustus-

luokassa matkustetaan, millaisia lippuja voi ostaa jne. Matkustussäännöt usein myös sel-

ventävät, millaisia hallinnollisia asioita matkustajan täytyy hoitaa ennen matkaa ja sen jäl-

keen, kuten esimerkiksi matkan hyväksyttäminen esimiehellä, menettelytavat matkava-

rauksissa, maksutavat sekä matkalaskun hoitaminen. Täten matkustussääntöjen luomi-

nen ja kehittäminen ovat matkahallinnon tärkein kulmakivi. (Gustafsson 2012, 277). 

 

Yhteistyö yrityksen valitseman matkatoimiston kanssa on myös tärkeässä osassa matka-

hallinnossa. Matkatoimiston palveluiden kautta matkahallinto pääsee tutkimaan yrityksen 

työntekijöiden matkustustietoja sekä kuluja. Matkatoimisto voi myös auttaa matkustus-

sääntöjen luomisessa sekä valvomisessa. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että työnteki-

jät varaavat liikematkansa sovitun matkatoimiston kautta. (Gustafsson 2012, 277). 

 

Liikematkustusalalla on useita palveluntarjoajia matkatoimistoista hotelleihin ja liikenneyh-

tiöihin. Matkahallinnon tehtävänä on neuvotella näiden toimijoiden kanssa yritykselle edul-

lisista hinnoista ja palveluista. Menestyäkseen näissä neuvotteluissa matkahallinnolla tu-

lee olla täsmälliset tiedot matkustusmääristä ja käyttöasteista. Nämä tiedot auttavat mat-

kahallintoa neuvottelujen lisäksi myös matkustussääntöjen noudattamisen valvomisessa 

sekä huomaamaan mahdolliset säästökohteet. (Gustafsson 2012, 277). 
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Kommunikointi yrityksen sisällä on matkahallinnolle erittäin tärkeää, sillä selkeällä ohjeis-

tuksella matkustussäännöistä voi yritys varmistaa sen, että mahdollisimman moni työnte-

kijä noudattaisi ohjeita. Matkahallinto antaa myös matkustusaiheisia uutisia ja neuvoja 

sekä ottaa palautetta vastaan työntekijöiltä. (Gustafsson 2012, 280). 

 
2.3 Yritysten matkustussäännöt 

Ylimmän johdon luoma strategia määrää pohjan matkustuspolitiikalle ja sen, miten matka-

hallinnon prosessi yrityksessä toimii. Tärkeitä matkustukseen liittyviä strategisia päätöksiä 

ovat esimerkiksi se, keskitetäänkö ostot ja matkahallinto ylipäänsä, ulkoistetaanko palve-

luita vai tehdäänkö kaikki itse, kenen kanssa mahdollista yhteistyötä tehdään ja hoide-

taanko matkahallintoa globaalisti vai lokaalisti. Matkustuspolitiikka sääntelee ne ehdot, 

millä yrityksen palveluksessa olevat henkilöt tekevät työmatkoja. Matkustuspolitiikkaan 

vaikuttaa konsernin strategian ohella verottaja ja muut viranomaiset sekä paikalliset että 

kansainväliset määräykset. (Verhelä 2000, 34). 

 

Matkustussääntö on selkeä opas kaikissa matkustamiseen liittyvissä asioissa yrityksessä. 

Matkustuksen kokonaiskustannuksia ja säästöjä on helpompi seurata, kun säännöt ovat 

selvät kaikille osapuolille: matkustajat, matkanvaraajat ja matkustamisesta päätöksiä teke-

vät esimiehet sekä matkavarauksia hoitava matkatoimisto. Kattavaan matkustussääntöön 

olisi hyvä antaa ohjeet ainakin seuraavista asioista: 

 

• Yleiset ohjeet: matkustuspolitiikka, säännön piiriin kuuluvat yksiköt ja osastot, ve-
rohallituksen ohjeet, sopimukset, matkustusturvallisuus ja terveys, vakuutukset ja 
bonusedut 

 
• Ennen matkaa: matkasuunnitelman teko, matkan hyväksymismenettely, matkaen-

nakot, valuutat, luottokortit, varauskäytäntö 
 
• Majoitus: suositukset (taso, hotelliketjut, suositushotellit), ateriat majoituksen yh-

teydessä 
 

• Matkustustavat ja matkustusluokat: lennot (käytettävät lentoyhtiöt ja matkustusluo-
kat), junat, laivat, autonvuokraus, taksin käyttö, oman auton käyttö, käyttöetuauto 

 
• Matkan jälkeen: matkalaskun tekemiseen liittyvät ohjeet, tositteet, päivärahat, 

edustus- ja neuvottelukulut, tarkastus- ja hyväksymismenettely, matkaraportointi 
 

• Sovellukset, tulkinnat, poikkeukset: Kuka päättää matkustussäännön mahdollisista 
poikkeuksista ja soveltaa ja tulkitsee sääntöä epäselvissä tilanteissa. (Verhelä 
2000, 34-36). 
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2.4 Matkustussääntöjen noudattaminen 

Matkatoimisto Carlson Wagonlit Travelin teettämän tutkimuksen ”CWT Research: Chan-

ging Travelers’ Behavior Can Cut Travel Over-Spend up to 15%” (2016) mukaan yritykset 

pystyisivät säästämään jopa 15% liikematkakuluissa, jos yritysten matkustussääntöjä nou-

datettaisiin tiukemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että kannustamalla matkustavia työntekijöitä 

toimimaan matkustussääntöjen vaatimilla tavoilla, pystyisi yritys hyödyntämään siitä tul-

leita säästöjä muuhun liiketoimintaan. Siksi yritysten olisi tärkeää panostaa sääntöjen nou-

dattamiseen. 

 

Monet yritykset eivät halua ottaa käyttöön pakotettua mallia, jossa työntekijöiden kuluja 

liikematkustuksen aikana ei korvata niiltä osin, joissa matkustussääntöjä ei ole noudatettu. 

Siksi yritykset pyrkivät löytämään muita keinoja, joilla motivoida työntekijät seuraamaan 

matkustussääntöjä. Syitä siihen, miksi niin moni työntekijä jättää matkustussäännöt huo-

mioimatta, on monia. Matkustussäännöt on saatettu kertoa uudelle työntekijälle perehdy-

tyspaketin yhteydessä, jolloin työntekijä saattaa lukea ne kerran ja sitten unohtaa. Monilla 

työntekijöillä on myös henkilökohtaisia suosikkeja lentoyhtiöistä ja hotelliketjuista, ja ha-

luavat käyttää omia, henkilökohtaisia profiilejaan kerätäkseen jäsenpisteitä. Joskus myös 

liikeasioiden hoitoon liittyvät asiat, kuten asiakassuhteet ja aikataulut, saavat työntekijän 

toimimaan matkustussääntöjen vastaisesti. (Gustafsson 2012, 278). 

 

Open booking -matkavarauskäsite tarkoittaa vapaan varaamisen matkahallintomallia, joka 

sallii työntekijöiden matkanvaraamisen yrityksen sopimuksen ulkopuolelta minkä tahansa 

varauskanavan kautta ja miltä tahansa palveluntarjoajalta, kunhan tämä noudattaa mat-

kustusbudjettia. Tätä mallia kutsutaan myös käsitteellä matkahallinto 2.0. Sen etuna on 

se, että matkustussäännön valvomiseen ei kulu niin paljon resursseja, ja työntekijät voivat 

käyttää mieleisiään varaustyökaluja. Open bookingia kokeilleet yritykset eivät ole kuiten-

kaan saaneet toivottua tulosta, sillä matkakulujen kustannukset ovat yleensä nousset 15-

20 prosenttia verrattuna matkatoimiston kautta hallinnoitujen, matkustussäännön mukais-

ten varausten kustannuksiin. Kulujen kasvun lisäksi open bookingin ongelmana on se, 

että yrityksellä ei tällä tavoin ole mahdollisuutta kontrolloida turvallisuuteen liittyviä asioita 

eikä varauksia saa liitettyä yrityksen matkustusraportointiin. Villeissä varauksissa ostota-

pahtumat eivät myöskään siirry valmiina yrityksen reskontra- matkalasku- ja muihin järjes-

telmiin. Hintojen vertailuun kuluu myös keskimäärin paljon enemmän aikaa kuin jos työn-

tekijä varaisi sopimusmatkatoimiston kautta. (SMAL 2014). 
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CWT:n (2016) tutkimuksen mukaan on useita keinoja, joilla yritykset voivat vaikuttaa työn-

tekijän käytökseen. Yksinkertaisimmillaan se on johtamista, jolloin hyvästä käytöksestä 

kannustetaan ja ohjeiden noudattamisen jättämisessä työntekijää oikaistaan ja neuvotaan. 

Tämä ei kuitenkaan ole käytännössä niin yksinkertaista. Kouluttaminen on ehdottomasti 

paras keino saada hyviä tuloksia ja päästä tavoitteeseen. Kouluttamisen tulee olla jatku-

vaa ja kannustavaa, jotta se myös pysyy mielessä. Yksittäisten varoitusten antaminen on 

turhaa, sillä se ei auta kokonaisvaltaisesti koko työyhteisöä, ja sellaiset unohdetaan hel-

posti. Myös esimiesten rooli ohjauksessa ja kannustuksessa on tärkeää. Tiedon tulee olla 

helposti saatavissa ja helposti ymmärrettävää, ja sitä tulisi jakaa säännöllisin väliajoin te-

hokkaita viestintäkeinoja käyttäen. Mitä helpompaa sääntöjen noudattaminen on, sitä var-

memmin työntekijät noudattavat niitä. (CWT 2016). 

 
2.5 Matkustamisen kustannukset yrityksessä 

Matkustamisen kulut suurenevat yrityksessä sitä mukaan, mitä suurempi ja kansainväli-

sempi yritys on. Kulut kasvavat suoraan matkustusmäärän mukaan. Kuluja voi kuitenkin 

yrittää pienentää monin erin keinoin, mitä varten yrityksillä usein on oma matkahallin-

tonsa. Suoria välittömästi matkustamisesta aiheutuneita kustannuksia ovat matkaliput, 

majoituskulut, päivärahat, autokulut sekä muut matkakulut, kuten taksi, puhelin, pesula 

jne. Epäsuoria yritykselle aiheutuvia kuluja matkustamisesta ovat matkahallinnon henki-

löstökulut, tietoliikennekulut ja posti- ja lähettikulut. (Verhelä 2000, 40-41). 

 

Matkustuksen laajuuden lisäksi matkahallinnon prosessin kustannukset riippuvat myös 

matkustuksen laadusta, eli minkä tyyppisiä matkoja yrityksessä tehdään. Mitä monimut-

kaisempi matka on kyseessä, kuten esimerkiksi kiertomatkat monien kohteiden kautta, 

sitä enemmän tarvitaan aikaa suunnitteluun ja valmisteluihin. Matkahallinnon kuluja auttaa 

pienentämään tietotekniikan kehittyminen, palvelujen tuottajien jakelukanavien helppo-

käyttöisyys sekä matka-asioiden yleinen osaaminen ja perehdyttäminen yrityksissä. (Ver-

helä 2000, 41). 

 
2.6 Riskienhallinta 

Työantajalla on huolenpitovelvollisuus työntekijäänsä kohtaa myös liikematkan aikana. Lii-

kematkustukseen liittyy monia riskejä, kuten luonnonkatastrofit, tarttuvat taudit, tietoverk-

kohyökkäykset ja viime aikoina kohonnut terrorismiuhka. Riskienhallinnan rooli yrityksen 

liikematkustuksessa korostuu jatkuvasti yritysten lähettäessä työntekijöitä myös korkean 

riskin maihin. Kun liikematka on varattu yrityksen virallisia kanavia pitkin, kulkeutuu tieto 

sekä matkatoimistoon että riskienhallintaan. Näin ollen kriisin sattuessa pystyy yritys pai-
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kallistamaan työntekijänsä maailmalla. Jos matkavaraus on tehty omatoimisesti interne-

tistä tai suoraan lentoyhtiöltä tai hotellista, ei työntekijä voi luottaa yrityksen tuomaan ris-

kienhallintaturvaan vaan on oman onnensa nojassa. (Schroderus 2016). 

 

Metson riskienhallinta osasto on vastuussa Metson liikematkustajien turvallisuudesta. Ris-

kienhallinnan tehtävänä on kartoittaa mahdolliset matkustuksen riskitekijät, luoda matkus-

tusohjeet turvalliseen matkustukseen, antaa matkustustiedotteita ja pitää yllä listaa kor-

kean riskin kohdemaista, evakuointisuunnitelmat ja kriisi-infon tarjoaminen. Ennen matkaa 

liikematkustaja saa riskienhallinnalta sähköpostin, jossa on tietoa kohdemaasta ja siitä, 

mitä pitää tehdä, jos sairastuu kohdemaassa. Metsolla on myös oma Metso Helpline, josta 

saa tukea ja ohjeistusta tarvittaessa liikematkan aikana. (Metso 2017). 

 
2.7 Tulevaisuuden digitalisoituminen 

Matkatoimisto CWT:n tekemässä tutkimuksessa ”Faster, smarter, better?” (2015) selvitet-

tään, miten yritysten matkahallinto ja liikematkaprosessit kehittyvät koko ajan palveluiden 

digitalisoitumisella tulevaisuudessa. Uudet innovaatiot ja tekniikan kehittyminen luovat 

mahdollisuuksia työskennellä nopeammin ja järkevämmin, sekä auttavat pääsemään ta-

voitteisiin tehokkuudessa ja säästöissä. Tämä on siis hyödyllistä sekä matkahallinnon että 

matkustavien työntekijöiden kannalta. (CWT 2015). 

 

Suurimmat trendit teknologian kehityksessä ovat mobiiliteknologian kehittyminen sekä va-

rausprosessin kustomointi. Mobiilipalveluiden suurimmat hyödyt työntekijöille on käyttö-

mukavuus ja helppous, joten monet yritykset käyttävät jo niitä. Tällä hetkellä on jo ole-

massa mobiilisovelluksia liikematkakäyttöön, ja tulevaisuudessa ne kehittyvät edelleen 

niin kutsutuiksi ”power”-sovelluksiksi, jotka sisältävät kaikki liikematkaprosesseissa tarvit-

tavat toiminnot. Teknologian kehittyminen mahdollistaa myös henkilökohtaisen matkava-

rausprosessin parantamisen, jolloin hakukone hyödyntää matkustajan aikaisempaa va-

raus- ja ostohistoriaa tarjoten esimerkiksi lentoja ja hotelleita, joita varaaja on ennenkin 

käyttänyt. (CWT 2015). 
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3 Perehdyttäminen työpaikoilla 

3.1 Juridiikka 

3.1.1 Työntekijän yleinen velvollisuus 

Työsopimuslain (26.1.2001/55) 3 luvun 1 § toteaa, että “työntekijän on tehtävä työnsä 

huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti 

työn suorittamisesta”. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöiden velvollisuus on tehdä yh-

teistyötä työnantajan kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Työntekijän on oman 

kokemuksensa sekä työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen mukaisesti huoleh-

dittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuu-

desta ja terveydestä. (Työturvallisuuslaki 2002/738 § 18). 

 
3.1.2 Työnantajan perehdytys velvollisuus 

Työnantajalla on velvollisuus perehdyttää työntekijä riittävästi työhön, työmenetelmiin 

sekä työssä käytettäviin työvälineisiin. Työntekijälle on annettava opetusta ja ohjausta 

työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä varmistettava, että työntekijän opetusta ja oh-

jausta täydennetään tarvittaessa. (Työturvallisuuslaki 2002/738 § 14). Työnantajan tulee 

antaa työntekijöille riittävän ajoissa tarpeelliset tiedot työhön liittyvistä asioista sekä niitä 

koskevista arvioinneista ja suunnitelmista. (Työturvallisuuslaki 2002/738 § 17). 

 
3.2 Työntekijän motivoiminen ja kannustaminen 

3.2.1 Motivaatio 

Motivaatio on näkymätön, sisäinen ja hypoteettinen käsite, mikä tekee siitä vaikean mitata 

ja ennustaa. Se ei ole pelkästään käyttäytymistä ja suorittamista, vaan se tulee henkilöstä 

itsestään niiden tekijöiden avulla, jotka vaikuttavat henkilön tapaan toimia. (Hutchinson 

2013, 50). Motivaatio tarkoittaa yksilön halua ja pyrkimystä tehdä asiat organisaation toi-

vomalla tavalla. Motivoitunut työntekijä tietää, mitä häneltä odotetaan, ja kokee tavoitteet 

mielekkääksi, jolloin hän ponnistelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Ei ole olemassa mitään 

tiettyä kaavaa, jolla motivaatio syntyy. Oleellisinta on ymmärtää ihmisen toimintaan vaikut-

tavat perusasiat, sillä johtaminen ja motivointi ovat ihmisiin vaikuttamista ja halutun loppu-

tuloksen aikaansaamiseksi tarvittavien keinojen käyttäminen. (Rantamäki, Kauhanen & 

Kolari 2006, 20-21). 
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Työntekijöitä motivoivat eri asiat. Tähän vaikuttavat esimerkiksi yksilön persoonallisuus ja 

elämäntavat. Joillakin on voimakas tarve menestyä, toiset haluavat valtaa ja sosiaalista 

asemaa, kun taas jotkut korostavat yhteistyön merkitystä. Motivaatio vaikuttaa siihen, mi-

ten toimimme, minkälaisia palkkioita arvostamme ja miten toivomme itseämme palkitta-

van. Ulkoisia motivointitekijöitä ovat muun muassa palkkiot ja työn luonne, kun taas sisäi-

siä motivaatiotekijöitä ovat yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. (Rantamäki, Kauhanen & Ko-

lari, 2006, 21). 

 

Pelkkä motivaatio ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tulos olisi aina parempi. Taidot ja mah-

dollisuudet ovat myös tärkeitä osatekijöitä. (Hutchinson 2013, 50-51). Hyvä suoritus syn-

tyy, kun työntekijä osaa ja haluaa tehdä työnsä hyvin ja organisaatio antaa siihen mahdol-

lisuuden. Työntekijällä tulee olla sekä halu onnistua, että riittävät taidot ja tiedot. Mahdolli-

suus tehdä ja onnistua edellyttää, että työntekijällä on selkeät tavoitteet, roolit ja vastuut, 

hyvät työvälineet, riittävä tiedonkulku ja hän saa palautetta toiminnastaan. Työntekijällä 

tulee olla myös kyky tehdä, eli riittävät ammattitaidot- ja tiedot, organisaatiokohtaiset eri-

tyistaidot, vuorovaikutustaidot sekä valmius muuttua ja kehittyä. Haluun tehdä vaikuttaa 

motivaatio, onnistumisen halu, arvostuksen kokeminen sekä rakentava palaute. (Ranta-

mäki, Kauhanen & Kolari, 2006, 19-20).  

 
3.2.2 Palaute 

Palaute on hyötysuhteeltaan yksi tehokkaimmista palkitsemisen muodoista. Lähtökohtai-

sesti palautteella halutaan vahvistaa jotain valmiiksi hyvää tai parantaa jotain parannetta-

vissa olevaa. Tämän vuoksi useat työntekijät kaipaavat myönteisen palautteen lisäksi sel-

laista palautetta, joka auttaisi kehittymään. Siksi esimiesten ei kannata pelätä huonon pa-

lautteen antamista. (Rantamäki, Kauhanen & Kolari, 2006, 70-71). 

 

Vahvistava palaute on tyytyväisyyden osoitus ja tukee nykyistä toimintaa ja suuntaa kan-

nustaen ja innostaen tekemään lisää. Tällaista palautetta kannattaa myös antaa julkisesti 

motivaation vahvistamiseksi. Rakentava palaute on toiveen osoitus, jolloin esimies kertoo 

työntekijälle haluavansa auttaa työntekijää ja rohkaista häntä muuttamaan toimintaansa. 

(Rantamäki, Kauhanen & Kolari, 2006, 70-71). 

 

3.2.3 Kannustaminen 

Monet yritykset käyttävät erilaisia kannustinjärjestelmiä ja palkitsemiskeinoja parantaak-

seen työntekijöiden suoritusta ja tuottavuutta, mikä näkyy koko yrityksen kannattavuu-

dessa. Palkitsemisen perusajatus lähtee siitä oletuksesta, että palkkio suhteutettuna suo-

ritukseen lisää motivaatiota suoriutua työstä hyvin. Onnistuneimmat kannustinjärjestelmät 
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antavat selkeän kuvan siitä, millainen suoritus vaaditaan palkkion saamiseksi. Tavoitteet 

eivät saa olla liian korkealla, vaan työntekijän täytyy olla sitä mieltä, että hänellä on mah-

dollisuus tavoittaa vaaditut tavoitteet. Jos työntekijä tuntee tavoitteiden olevan mahdotto-

mia saavuttaa, ei hänellä ole motivaatiota edes yrittää niitä, jolloin koko kannustinjärjes-

telmä menettää merkityksensä. (Hutchinson 2013, 167-168). 

 

Hyvin suunnitellut kannustinjärjestelmät motivoivat työntekijöitä parempiin saavutuksiin. 

Palkkiot ja tunnustus hyvin tehdystä työstä ei välttämättä ole aina rahallinen, vaan yritys 

voi palkita työntekijän esimerkiksi ylimääräiset vapaapäivät tai erilaiset kirjalliset ja suulli-

set tunnustukset. On yrityksen kulttuurista ja toimintaympäristöstä kiinni, mikä on paras 

tapa palkita työntekijöitä. Järjestelmän tulisi vastata yrityksen työn laatua, odotuksia ja ar-

voja. Palkitsemisjärjestelmiä tulisi myös harkita tarkkaan ennen käyttöönottoa, jotta se 

olisi mahdollisimman tasa-arvoinen työntekijöiden keskuudessa. Epäreilu järjestelmä ai-

heuttaa usein kitkaa ja motivaation puutetta työpaikoilla. Usein työntekijöiden mielipiteiden 

kuunteleminen on hyödyllistä kannustinjärjestelmiä suunnitellessa. (Hutchinson 2013, 

187-189). 

 

Kannustinjärjestelmiä on erilaisia, ja ne voivat olla joko yksilöllisiä, tiimityöskentelyyn pe-

rustuvia tai koko organisaation toimintaan perustuvia. Suunnitteluvaiheessa tulisi ottaa 

huomioon seuraavat asiat: Mitä arvioidaan, kenen suoritusta arvioidaan, minkä ajanjakson 

puitteissa suoritusta arvioidaan sekä missä muodossa palkkio annetaan. Mitä lähempänä 

palkitsemisjärjestelmä on yksilöä, sitä tehokkaampi tulos tutkimisten mukaan on. Yksilöl-

listä palkitsemista tukee myös se, että tiimin tai organisaation sisällä saattaa olla myös nk. 

vapaamatkustajia, jotka hyötyvät tehokkaampien työntekijöiden ohessa. Tämä saattaa ai-

heuttaa kritiikkiä ryhmän sisällä. Toisaalta, ryhmäperusteinen palkitseminen saattaa roh-

kaista ryhmän jäseniä tiiviimpään ja tuottoisampaan yhteistyöhön työpaikalla. (Hutchinson 

2013, 168). 
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4 Metson liikematkustusprosessi 

Monien muiden yritysten lailla Metso yrittää säästää liikematkustuksen kustannuksissa 

niin paljon kuin mahdollista. Tämän vuoksi useat kokoukset ja neuvottelut pidetään 

Skypen välityksellä omasta toimistosta käsin. Teknologian kehityksestä huolimatta monet 

Metson työntekijät tekevät liikematkoja sekä Suomessa sijaitseviin muihin Metson toimis-

toihin, että ulkomaille Metson muihin konttoreihin, konferensseihin tai asiakastapaamisiin. 

Liikematkan syy riippuu työntekijän työnkuvasta. Koska liikematkustus on Metsolla erittäin 

yleistä, on se yksi suurimmista kustannustekijöistä. Liikematkojen kustannuksiin kuuluvat 

mm. lennot, hotelliyöt, työntekijän ruokailu matkan aikana sekä mahdolliset viisumikustan-

nukset. Metsolta matkustetaan Suomesta erityisesti Eurooppaan, Venäjälle, Intiaan ja Kii-

naan. Matkavaraukset hoitavat joko matkustava työntekijä itse tai matkanvaraaja, joka on 

yleensä assistentti. 

 
4.1 Liikematkaprosessi 

Metson liikematkaprosessin kuvaus perustuu Metson matkahallinnon luomaan ohjeistuk-

seen, joka on osana Metson matkustussääntöä.  

 

Metson liikematkaprosessi koostuu kuudesta eri vaiheesta: 

1. Matkan suunnittelu 

2. Matkan valmistelu 

3. Matkustussäännön mukaisen matkan varaaminen 

4. Matkalippu 

5. Matka 

6. Analysointi ja palaute 

 

Kuvio 1: Metson liikematkavarausprosessi. Metso 2017. 
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Matkan suunnittelu 
 

Ensimmäinen askel liikematkaprosessissa on matkan suunnittelu, jolloin tulee kartoittaa, 

onko matka tarpeellinen. Esimieheltä tulee pyytää hyväksyntä matkalle. Tässä vaiheessa 

työntekijän pitää myös ottaa selvää mahdollisista turvallisuusriskeistä kohdemaassa Met-

son riskienhallinnan matkustussivujen kautta. (Metso 2017). 

 

Matkan valmistelu 
 

Ennen matkan varsinaista varaamista, työntekijän tulee ottaa selvää matkustussäännöistä 

Metson intranetissä olevilta matkustus-sivuilta. Näille sivuille on lisätty kaikki tarpeelliset 

tiedot matkustussäännöstä ja varausprosesseista. Tämän lisäksi matkustajan täytyy var-

mistaa, että hänen CWT-matkatoimiston matkustajaprofiilinsa on ajankohtainen ja että 

siellä on kaikki tarvittavat tiedot, kuten luottokorttitiedot. (Metso 2017). 

 

Matkustussäännön mukaisen matkan varaaminen 
 

Työntekijä voi varata matkan (lennot, hotelli, autonvuokraus) joko internetin välityksellä tai 

perinteisesti ilman internetiä. Online-varauksessa työntekijä kirjautuu omilla tunnuksillaan 

matkatoimisto CWT:n sivuille, joiden kautta hän voi varata lennot e-Travel-onlinetyökalun 

avulla. Myös hotellin, auton ja junamatkan varaus onnistuu matkatoimiston sivujen kautta. 

Työntekijä voi kuitenkin varata matkan myös ilman internetiä, joko soittamalla tai lähettä-

mällä sähköpostia CWT:n matkavaraustiimille. Matkatoimiston tehdessä varauksen siitä 

veloitetaan varausmaksu, minkä vuoksi online-varaus on suositeltavampaa. (Metso 2017). 

 

Matkalippu 
 

Onnistuneen matkavarauksen jälkeen työntekijä saa sähköpostilla e-lipun, jossa on lento-

liput sekä mahdollisesti myös hotelli. Tässä vaiheessa tulee vielä tarkistaa, että varaus on 

oikein. Muutostapauksissa työntekijän täytyy ottaa yhteyttä matkatoimistoon joko soitta-

malla tai sähköpostilla. Työntekijä voi myös ladata älypuhelimeensa International SOS-

sovelluksen, johon hän voi kirjautua Metson tunnuksilla. Tällöin hän saa matkavarauksen 

tehtyään sovelluksesta ilmoituksen, jossa on turvallisuus- ja muuta lisätietoa matkakoh-

teesta. (Metso 2017). 
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Matka 
 

Matkan aikana Metson työntekijällä on käytettävissä CWT To Go -mobiilisovellus. Sovel-

lukseen työntekijä voi ladata matkansa tiedot, kirjautua sisään lennolle ja tarkistaa matka-

tiedot kesken matkan. Sovellus myös ilmoittaa mahdollisista muutoksista aikatauluissa ja 

sen avulla pystyy hakemaan oman lennon lähtöportin lentokentällä. International SOS-so-

vellus ilmoittaa työntekijälle matkan aikana, jos kohteessa esiintyy turvallisuusongelmia ja 

muuta huomion arvoista. Metsolla on käytettävissä myös ympäri vuorokauden toimiva pu-

helinnumero hätätilanteiden varalta. (Metso 2017). 

 

Analysointi ja palaute 
 

Metson matkustussivuilta intranetistä löytyy lomake, jolla matkalta palannut työntekijä voi 

antaa palautetta matkastaan. Palautetta voi antaa Metson matkahallinnolle tai matkatoi-

mistolle asioista kuten lennoista, hotelleista ja matkan onnistumisesta. Matkan jälkeen 

työntekijän tulee tehdä myös matkalasku, joka lähetetään Metson matkalaskutiimille sekä 

hyväksyttäväksi esimiehelle. Matkalaskuun liitetään kaikki matkaan liittyvät kuitit ja selvi-

tykset. Päivärahat matkasta maksetaan työntekijälle matkalaskun mukaisesti. (Metso 

2017). 

 

4.2 Havainnointi assistenttiharjoittelijan näkökulmasta 

Työskennellessäni Metson pääkonttorissa assistenttiharjoittelijana syksyllä 2016 ja kesällä 

2017 kuului matkavarausten teko työtehtäviini. Matkavarauksia tehdessäni otin selvää eri 

lento- ja hotellivaihtoehdoista, olin yhteydessä Metson yhteistyömatkatoimisto CWT:hen, 

tein varaukset ja hoidin myös viisumi- ja matkustusluvat tarvittaessa. Tein matkavarauksia 

monelle eri Metson työntekijälle sekä esimiehille.  

 

Matkavarausten tekoon minut perehdytti Metson edellinen assistenttiharjoittelija. Perehdy-

tys oli kuitenkin hyvin tiivis ja nopea, ja jouduin lopulta ottamaan itse selvää myöhemmin 

monista matkustamiseen liittyvistä asioista matkavarauksia tehdessäni. Metsolla on intra-

netissä liikematkustukseen liittyvät sivut, josta löytyy ohjeistusta matkavarauksiin ja mat-

kustussäännöt, mutta löysin nämä sivut vasta monta kuukautta harjoitteluni alun jälkeen. 

Otin asioista selvää itsenäisesti, mutta kattavampi perehdytys olisi todennäköisesti tehnyt 

työstäni hieman helpompaa ja näin ollen säästänyt aikaa. 

 

Suurimmaksi ongelmaksi matkavarauksia tehdessäni koin järkevien lentovaihtoehtojen 

löytämisen. Koska matkavarauksesta matkatoimiston kautta menee aina varausmaksu, on 
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Metsolla ohjeistus, että lento- ja hotellivarauksia tehdessä pitäisi suosia online-työkaluja, 

joilla varaukset tehdään itse. Tämän vuoksi yritin ensin aina etsiä ja varata lennot ja hotel-

lit niiden avulla. Huomasin kuitenkin pian lentovaihtoehtoja etsiessäni online-työkalun 

avulla, että järkeviä lentoja oli hyvin vaikea löytää ja vaihtoehtojen selaaminen oli työlästä 

työkalun internet-sivujen sekavan ulkonäön vuoksi. Tämän takia päädyin lopulta usein ot-

tamaan yhteyttä matkatoimisto CWT:n tiimiin, jotka tuntuivat aina löytävän paljon parem-

mat lentovaihtoehdot kuin mitä online-työkalu oli ehdottanut. Siksi koen, että itsevaraus-

työkaluja tulisi Metsolla kehittää edelleen, jotta niiden käyttö vastaisi matkatoimistosta 

saatua palvelua. 

 
4.3 Matkustustyytyväisyyskysely 

Metsolla järjestettiin tammikuussa 2017 matkustustyytyväisyyskysely Metson pääkonttorin 

Sanomatalon, Vantaan Hakkilan ja Tampereen toimistojen työntekijöille. Vastaajina olivat 

matkustajat, jotka varaavat matkansa itse; matkustajat, joiden matkavaraukset hoitaa joku 

muu; sekä ne, jotka toimivat yrityksessä matkanvaraajina. Tutkimus oli laadullinen kysely-

tutkimus, ja siihen vastasi 164 Metson työntekijää. Vastaajista 26 oli matkustajia, joiden 

matkat varaa joku muu, 5 toimi matkanvaraajana, ja suurin osa vastaajista, 133 henkilöä, 

oli matkansa itse varaavia matkustajia.  

 

Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Metson työntekijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä Met-

son matkahallinnon sekä matkatoimisto CWT:n palveluista ja niiden toimivuudesta. Pää-

paino kyselyssä oli tutkia, kuinka CWT:n tulisi kehittää palveluitaan ja toimintaansa, jotta 

se vastaisi paremmin Metson liikematkatarpeita. Kyselyssä kysyttiin myös, kuinka hyvin 

CWT:n virkailija työntekijän mielestä tuntee Metson matkustussäännön, miten CWT:n eri 

varausvaihtoehdot tukevat matkustajan matkanvaraamista ja miten sitä voisi kehittää, 

mielipiteitä CWT To Go -mobiilisovelluksesta sekä uudesta e-Travel online -varausjärjes-

telmästä ja sen käytettävyydestä, onko International SOS -järjestelmä matkustajalle tuttu 

ja mitkä ovat matkustajan odotukset tulevaisuuden digitaalisille liikematkustuspalveluille.  

 

Kyselyyn vastanneet Metson työntekijät ovat voineet kirjoittaa vastauksensa vapaasti 

avoimiin kenttiin, joten vastauksia on laajasti jokaiseen kysymykseen. Vastauksia analy-

soidessani kiinnitin huomiota asioihin, jotka selvästi toistuivat vastauksissa. Nämä vas-

taukset olen yhdistänyt toisiinsa omiksi kokonaisuuksiksi, joista kerron kyselyn tuloksissa. 

Parannusehdotukset matkavarausprosessin parantamiseksi perustuvat vahvasti kyselyn 

vastauksiin. 
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4.3.1 Kyselyn tulokset 

Millä tavoin CWT:n tulisi kehittää palveluitaan ja toimintaansa, jotta se vastaisi pa-
remmin Metson liikematkatarpeita? Minkälaisia terveisiä haluaisit antaa CWT:lle?  
 

Kyselyn pääasiallinen tavoite oli ottaa selvää, kuinka yhteistyö matkatoimisto CWT:n ja 

Metson työntekijöiden välillä toimii. Yhteistyö matkatoimiston kanssa sisältää sekä suo-

raan matkatoimistosta saatavat matkanvarauspalvelut sekä itsenäisesti online-työkalulla 

tehtävät matkavaraukset. Vastaukset olivat erittäin vaihtelevia: moni tuntui olevan tyytyväi-

nen CWT:n antamaan palveluun, mutta kehitysehdotuksia löytyi myös.  

 

Osa vastaajista kritisoi lentojen varaamisen vaikeudesta online-työkalulla ja etenkin haku-

koneen antamista lentoehdotuksista. Vastaajat eivät pitäneet siitä, miten matkatoimistosta 

vaihtoehtoja pyydettäessä usein ehdotettiin lentoja, joiden vaihtoväli on joko todella lyhyt 

lentokentän kokoon nähden tai aivan liian pitkä. Matkustajien mielestä matkatoimiston pi-

täisi ymmärtää liikematkustajien tarpeita paremmin tässä asiassa. Toinen asia, mikä 

useilla vastaajilla oli ongelmana lentojen varaamisessa, oli e-Travel -online-työkalun 

kautta tehtävien lentovarausten vaikeus. Työkalulla on vaikea tehdä monimutkaisia lento-

varauksia ja sivut ovat vaikeaselkoiset. Moni toivoo yksinkertaisuutta ja selvyyttä matkan-

varausprosessiin työkalussa. Henkilökohtainen asiakaspalvelu soitettaessa CWT:lle toimii 

monen mielestä hyvin, mutta korkeamman hinnan takia monet haluaisivat tehdä varauk-

sen itsenäisesti online-työkalulla. 

 

Vastaajat haluaisivat toimia matkustussäännön mukaisesti ja varata hotellit siihen tarkoi-

tettujen kanavien kautta. Moni kritisoi kuitenkin sitä, että hotellien hinnat ovat paljon kal-

liimmat Metson sopimushinnoilla verrattuna paikallisten kautta varaamiin hotelleihin. Ho-

tellien korkea hinta ei houkuta varaamaan Metson virallisia kanavia pitkin, vaikka se onkin 

sääntöjen mukaista. Kilpailukykyiset hinnat ovat monen vastaajan toive.  

 

Millä tavoin Metson matkahallinnon tulisi kehittää palveluitaan, jotta se tukisi pa-
remmin sinua matkustajana/matkanvaraajana? 
 

Monesta vastauksesta tulee ilmi se, että työntekijät toivovat mahdollisimman yksinkertai-

sia keinoja saada tietoa ja tehdä matkavarauksia, jotta he eivät joutuisi käyttämään siihen 

paljon omaa työaikaansa. Ajansäästön tärkeys korostuu monessa vastauksessa. Vastaa-

jat toivovat yksinkertaisuutta myös matkahallinnon intra-sivuihin sekä muihin tiedotteisiin, 

joita tulee hajautetusti eri lähteistä. Monet valittavat siitä, kuinka tietoa tulee eri paikoista 

sähköpostiin tai ilmoitustaululle, mistä niitä on hankala sisäistää.  
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Matkustajat toivovat myös joustoa matkustussääntöihin oman työn luonteen huomioon ot-

taen. Joskus esimerkiksi asiakastapaamiset sovitaan nopealla aikataululla, jolloin lentoja 

joudutaan varaamaan lyhyellä varoitusajalla. Tämä ei tietenkään ole säästösyistä suota-

vaa, mutta aina ei voi mennä sääntöjen mukaan. Turvallisuus on tämänhetkisen maail-

mantilanteen takia tärkeässä asemassa, ja matkustajat toivovat voivansa valita turval-

liseksi pitämiään lentoyhtiöitä ja lentoasemia halvimman vaihtoehdon sijasta. Siksi peliva-

raa matkustussääntöihin olisi hyvä olla enemmän. Liian tiukat ja monimutkaiset säännöt 

vievät aikaa sekä motivaatiota. 

 

Matkustusprosessin kulusta on myös epäselvyyttä, osalle on oikeat toimintatavat jääneet 

pintapuolisiksi. Omaa työaikaa ei kuitenkaan haluta käyttää tiedon hakemiseen, vaan sen 

pitäisi olla yksinkertaisessa muodossa helposti saatavissa. 

 

Kokemukset CWT To Go –mobiilisovelluksesta 
 
Kysymys Vastaajien 

määrä 
Pidän todella paljon; sovelluksessa on koko matkavaraukseni ja 

käytän sovellusta matkan aikana erittäin paljon. Se kertoo minulle 

jos lentoni myöhässä ja säästää aikaani. 

56 

Käytän ja pidän sovelluksesta, mutta itselle tarpeettomia notifikaa-

toita tulee välillä vähän liikaa. 
23 

Käytän sovellusta myös hotellien varaamiseen. 13 
Olen asentanut sovelluksen mutta en ole käyttänyt sitä. 36 
En ole asentanut sovellusta, mutta teen sen heti kun olen vastan-

nut tähän kyselyyn. 
18 

En käytä sovellusta. 26 
Taulukko 1. Metson matkustustyytyväisyyskysely. 2017. 

 

Yleisesti ottaen matkustajien kokemukset CWT To Go –mobiilisovelluksesta ovat positiivi-

sia. Palvelujen digitalisoituminen koetaan hyvänä asiana. Mobiilisovelluksessa on kuiten-

kin muutamia kohtia, jotka vastaajien mielestä kaipaisivat parannusta. 80 vastaajaa, eli 

melkein 50% kaikista kyselyyn vastanneista ei ole käyttänyt sovellusta. Syitä, miksi mat-

kustajat eivät käytä sovellusta on monia, mutta suurin moni on sitä mieltä, että sovellus ei 

toimi niin kuin pitäisi ja sitä on hankala käyttää. Suurin epäkohta tuntuu olevan palvelun 
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kautta varattujen matkojen lisääminen kalenteriin. Suoraan CWT:n kautta varattujen mat-

kojen tiedot saa helposti siirrettyä omaan kalenteriin, mutta mobiilisovelluksessa tämä toi-

minta ei toimi tai on erittäin vaikeaa.  

 

Mitkä ovat odotuksesi tulevaisuuden digitaalisille matkustuspalveluille? 
 
Tässäkin osiossa suurin teema, joka tuli ilmi vastauksista, on palveluiden yksinkertaisuus 

ja helppokäyttöisuus. Vastaajat toivovat, että tulevaisuudessa palveluita kehitettäisiin 

edelleen siihen suuntaan, että kaikki toiminnot olisivat keskitetysti yhdessä mobiilipalve-

lussa, jota pystyisi personoimaan omien matkustusmieltymysten mukaisesti. Kuten aikai-

semmissa vastauksissa, Metson työntekijät haluavat keskittyä omaan työhönsä ja käyttää 

liikematkan varauksiin aikaa mahdollisimman vähän. Matkustavat eivät halua käyttää mo-

biilipalveluita, jos itse palvelun käytön opetteleminen vie aikaa.  

 

Muita toiveita, joita tulevaisuuden digipalveluihin matkustuksen osalta toivotaan, ovat mm. 

matkalaskujärjestelmän helpottuminen, muutosten tekeminen varauksiin itse mobiilisti, re-

aaliaikaisuus ja ajankohtaisen tiedon helppo saanti, sekä lennoille kirjautumisen helppous 

mobiilisti. 

 
4.4 Kehitysehdotukset 

4.4.1 Perehdytys 

Kuten CWT:n (2016) tutkimuksessa ”CWT Research: Changing Travelers’ Behavior Can 

Cut Travel Over-Spend up to 15%” todetaan, työntekijöiden kouluttaminen on paras keino 

päästä tavoitteisiin. Tällä hetkellä Metsolla ei ole käytössä perehdytysmallia matkustusasi-

oihin, mutta asia olisi helposti korjattavissa. Metso on järjestänyt työntekijöilleen monia eri-

laisia digitaalisia verkkokursseja, joiden avulla tärkeät asiat on saatu kaikkien työntekijöi-

den tietoon. Myös liikematkustuksesta voisi tehdä tällaisen verkkokurssin, joka lähetettäi-

siin kaikkien työntekijöiden sähköpostiin.  

 

Koska Metson työntekijät eivät selvästi halua käyttää työaikaansa erilaisten sääntöjen 

opetteluun, pitäisi kurssin olla lyhyt ja ytimekäs. Noin 15-20 minuuttia olisi ideaalinen pi-

tuus, jonka aikana online-kurssissa käytäisiin läpi tärkeimmät matkustussäännöt, matkan-

varausprosessi ja kanavat matkan varaukseen, matkustusprofiilin luominen sekä matka-

laskuihin liittyvät tärkeät asiat. Kurssiin olisi hyvä liittää myös ohjeet siitä, mistä tietoa ja 

apua löytyy tarvittaessa.  
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Toimiessani matkanvaraajana Metsolla huomasin, että usein ne liikematkustajat, joille tein 

matkavarauksia, toivoivat sellaisia lentoja tai hotelleja, jotka eivät olleet matkustussään-

nön mukaisia. Tämä toi ristiriidan matkavarausprosessiin, ja hankaloitti matkan varaa-

mista. Jos kaikki Metson työntekijät kävisivät läpi saman perehdytyksen matkustusasi-

oissa, tulisi tällaisia ristiriitoja varmasti vähemmän tietoisuuden lisääntyessä. 

 
4.4.2 Metson oma mobiilisovellus 

Matkustustyytyväisyyskyselyn vastausten pohjalta käy ilmi, että moni vastaajista on tur-

hautunut moniin eri kanaviin ja sovelluksiin matkavarausten teossa. Tähän ongelmaan 

Metso voisi vastata kehittämällä Metson oman mobiilisovelluksen, joka toimisi yhteis-

työssä matkatoimiston kanssa. Metso mobiiliin kirjaudutaan omilla Metson käyttäjätunnuk-

silla, minkä jälkeen työntekijä voi tehdä kaikki liikematkaan liittyvät toiminnot samalla so-

velluksella. Uusi työntekijä pääsisi käyttämään sovellusta heti, kun on käynyt läpi perehdy-

tyksen ja luonut sovellukseen oman matkustajaprofiilinsa.  

 

Sovellus liittäisi yhteen kaikki liikematkustustoiminnot helppokäyttöisesti, jolloin matkava-

rauksia tekevän työntekijän ei tarvitsisi opetella kuin yhden sovelluksen käyttäminen. 

Tämä luonnollisesti säästäisi paljon aikaa liikematkavarausprosessissa. Mobiilisovelluk-

sessa työntekijä pystyisi tekemään matkasuunnitelmansa ja hyväksyttämään se esimie-

hellä. Kaikki matkavaraukset, sekä kotimaassa että ulkomailla, ja myös muutokset ja pe-

ruutukset tapahtuisivat helppokäyttöisen toiminnon kautta. Kun matka on varattu, näkyy 

sen tiedot visuaalisena aikajanana sovelluksessa. Kaikki matkan tiedot tallentuvat sovel-

lukseen, jolloin sekä matkahallinto, esimiehet että riskienhallinta pystyvät näkemään reaa-

liaikaisesti työntekijän matkasuunnitelman ja varaukset. Sovellukseen pystyisi asettamaan 

myös rajoituksia varauksiin matkustussääntöjen mukaisesti, sekä mahdollisuuden pyytää 

erityisoikeuksia matkustussäännöstä poiketen, kunhan kertovat syyn tälle. 

 

Mobiilisovelluksen avulla olisi myös matkavarausten personointi mahdollista, koska sovel-

lus tallentaa työntekijän varaushistorian. Monet Metson liikematkoja tekevät työntekijät 

matkustavat samoihin kohteisiin useasti vuoden aikana. Heillä on usein tietyt ajankohdat 

ja reitit, joita he suosivat, ja pyrkivät aina varaamaan samat lennot ja hotellit, jotka ovat to-

denneet hyväksi ja toimivaksi. Kyselyn vastauksissa käy ilmi, että hakukone, joka muis-

taisi varaushistorian ja osaisi ehdottaa lentoja edellisten varausten perusteella, helpottaisi 

monien liikematkustajien varausprosessia ja veisi vähemmän heidän aikaansa. Lentoyhti-

öillä on usein samat lennot joka päivä samaan aikaan tiettyihin kohteisiin, joten jos haku-

kone osaisi ehdottaa näitä lentoja heti, kun matkustaja kirjoittaa matkakohteensa ja päivä-

määrät, tekisi se varausprosessista vieläkin sujuvampaa. 
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Henkilökohtainen palvelu on asia, jota moni työmatkalainen toivoo saavansa myös matka-

varausta tehdessään. Matkavarauksia voi tehdä myös soittamalla Metson yhteistyömatka-

toimistoon CWT:lle. CWT:n virkailijat neuvovat ja tekevät varausehdotuksia ja lipunkirjoi-

tuksia Metson työntekijöiden toiveiden mukaan. Heidän kauttaan voi myös tehdä muutok-

sia ja peruutuksia matkoihin. Kun matkavarauksia tehdään suoraan CWT:n kautta soitta-

malla, menee varauksista aina tietyn suuruinen palvelumaksu. Jos moni työntekijä käyttää 

tätä mahdollisuutta, nousevat palvelumaksutkulut suuriksi. Tämän vuoksi Metso haluaa 

kannustaa työntekijöitä varaamaan matkat itse online-työkalulla. Moni matkustaja kuiten-

kin kokee, että itsevarausjärjestelmästä on vaikeaa löytää sopivia lentoja. Ratkaisu tähän 

ongelmaan voisi olla paitsi itsevaraustyökalun käyttäjäystävällisyyden parantaminen, 

myös monipuolisemmat vaihtoehdot yhteydenpitoon. Monet yritykset käyttävät internet-

sivuillaan chat-palvelua, jolla saa välittömästi yhteyden yritykseen. Metso mobiiliin voisi 

myös liittää chat-palvelun, jonka avulla työntekijä pystyisi tarvittaessa ottamaan yhteyttä 

matkatoimistoon ongelmatilanteissa missä päin maailmaa tahansa.  

 

Matkasovellus mahdollistaisi myös matkan jälkeen hoidettavat asiat, kuten palautteen an-

tamisen sekä matkalaskujen tekemisen. Tällä hetkellä Metson työmatkalaskut tehdään 

matkan jälkeen SAP Travel –järjestelmällä, ja valmiit laskut lähetetään alkuperäisten kuit-

tien kanssa Metson matkalaskutiimille. Metson mobiilisovelluksen avulla matkalaskut voisi 

tehdä osittain jo matkan aikana. Matkan tiedot, kuten matka-ajat ja matkakohteet, siirtyisi-

vät suoraan laskulle matkavarauksen perusteella. Tämän jälkeen työntekijä täyttäisi vaan 

muut puuttuvat kohdat, kuten mahdolliset tarjotut ateriat ja kilometrikorvaukset. Matkaan 

kuuluvat kuitit voisi liittää laskuun ottamalla niistä valokuvat puhelimella. Tämä onnistuisi 

heti kuitin saamisen jälkeen, jolloin riski kuitin katoamisesta olisi paljon pienempi. Tällaisia 

matkalaskusovelluksia on jo tarjolla yrityksille eri palveluntarjoajilta, joten Metso voisi joko 

ostaa valmiin tuotteen tai rakentaa omansa. 

 

Tällainen sovellus vaatisi jatkuvaa yhteistyötä monilta eri sidosryhmiltä, mutta toimiessaan 

se olisi hyvä lähtökohta tulevaisuuden digipalveluiden parantamiseen. Koska sovellus toi-

misi yhteistyössä sekä metson matkahallinnon, matkatoimiston ja riskienhallintaosaston 

kanssa, saisi työntekijä ajankohtaista tietoa myös matkakohteestaan ja kohteen turvalli-

suustasosta. Luonnollisesti sovelluksen kautta tehtävät matkavaraukset menisivät suo-

raan riskienhallinnan tietoon, jolloin riskienhallinnalla olisi saatavissa koko ajan ajankohtai-

nen tieto siitä, missä matkustaja kullakin hetkellä on. 
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4.5 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuustarkastelu jää arvion varaan, sillä luotettavuutta 

ei voida arvioida ja laskea samalla tavalla kuin kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutki-

muksessa. Tutkimuksen luotettavuutta ja laatua mittaavat reliabiliteetti ja validiteetti. Relia-

biliteetti mittaa tulosten pysyvyyttä, eli saadaanko samat tutkimustulokset, jos tutkimus uu-

sitaan, ja validiteetti sitä, että tutkitaan oikeita asioita. (Kananen 2014, 146-147). 

 

Matkustustyytyväisyyskysely lähetettiin kaikille niille Metson Suomen työntekijöille, jotka 

työskentelevät Metson toimistoissa pääkonttorissa Helsingissä, Vantaalla ja Tampereella, 

eli niille henkilöille, jotka joko matkustavat tai toimivat matkanvaraajina. Tässä tapauk-

sessa validiteetin mittarina käytettiin siis niiden henkilöiden mielipiteitä, joilla on käytännön 

kokemusta matkavarausprosessista. Tästä syystä koen, että vastaukset ovat kohderyh-

män osalta luotettavia. 

 

Vastaajista suurin osa oli matkansa itse varaavia matkustajia, mutta joukossa oli myös 

matkustajia, joiden matkat varaa joku muu henkilö, sekä matkanvaraajana toimivat henki-

löt, jotka eivät matkusta itse. Vastaajien eri taustoista johtuen vastaukset ovat hyvin vaih-

televia, ja vastaajia motivoivat eri asiat. Matkanvaraajana toimivat henkilöt ovat usein as-

sistentteja, jotka ovat hyvin perehtyneitä matkustussääntöihin ja koska he usein varaavat 

monen eri henkilön matkoja, on heillä kokemusta erilaisten matkojen varaamisesta. Tästä 

syystä matkanvaraajien vastaukset ovat todennäköisesti realistisempia sen suhteen, mitä 

muutoksia matkanvarausprosessiin voisi tehdä. Sen sijaan henkilöt, joiden matkat vara-

taan heidän puolestaan, ovat yleensä ylempiä toimihenkilöitä ja esimiehiä, jotka ajattele-

vat matkustamista enemmän oman matkustusmukavuutensa ja yritystoiminnan kannalta. 

Heille on tärkeämpää liiketoiminnan ja asiakastapaamisten onnistuminen, joten matkan 

sujuvuus on heille säästöjä tärkeämpää.  

 

Vastaajat ovat saaneet valita, vastaavatko he omalla nimellään vai anonyymisti. Pidän ky-

selyn vastauksia luotettavina, koska vastaajat ovat ilmaisseet omia mielipiteitään ja koke-

muksiaan eikä heillä ole syytä esittää epärehellisiä vastauksia. Vastausten moninainen 

kirjo tuo hyvin esille Metson työntekijöiden eri taustat ja motiivit liikematkustamisessa. Jos 

kysely uusittaisiin niin, tulokset eivät välttämättä olisi täysin samanlaisia, koska kyseessä 

on mielipiteet, jotka saattavat muuttua erilaisten kokemusten myötä.  
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5 Yhteenveto ja pohdinta 

Liikematkustus on yksi kansainvälisen yhtiön suurimmista menoeristä, ja sen kulujen mini-

mointi on yhtiön matkahallinnon tehtävä. Vaikka nykypäivänä osa matkustamisesta yrite-

tään korvata videoneuvotteluilla, on matkustus silti välttämätöntä monille työntekijöille. Yri-

tyksen matkustussääntöjen tarkoitus on neuvoa ja antaa ohjeita ja rajoituksia matkustuk-

seen ja matkavarauksiin liittyen. Haasteena matkahallinnolle on usein ylläpitää matkustus-

tyytyväisyyttä samalla kun matkustuskuluja yritetään pienentää. Tässä opinnäytetyössä 

tutkin sitä, miten Metson liikematkavarausprosessia voisi parantaa matkustussääntöjen 

puitteissa. 

 

Metson teettämän matkustustyytyväisyyskyselyn perusteella Metson työntekijät ovat pää-

osin tyytyväisiä Metson matkahallinnon toimintaan ja yhteistyöhön Metson käyttämän mat-

katoimiston, CWT:n, kanssa, mutta kehitettävää löytyy myös. Suurimmat kompastuskivet 

vastausten perusteella on matkavarausten tekeminen, koska sopivia lentoja on vaikea löy-

tää monimutkaisen itsevaraustyökalun avulla. Myös eri varaus- ja infokanavien haja-

naisuus, matkalaskujärjestelmä, sopimushotellien hinnoittelu ja yleinen monimutkaisuus 

matkavarausten teossa saivat negatiivista palautetta. Näihin vastauksiin perustuen kehitin 

Metsolle muutamia ehdotuksia, joiden avulla matkahallinto voisi parantaa Metson liikemat-

kustusprosessia tulevaisuudessa: digitaalinen verkkokurssi kaikille Metson liikematkoja ja 

matkavarauksia tekeville henkilöille sekä Metson oma matkustussovellus, johon on integ-

roitu koko liikematkavarausprosessi matkan suunnittelusta ja hyväksyttämisestä matkalas-

kun tekoon.  

 

Ehdotukset perustuvat vahvasti tulevaisuuden digipalveluihin. Online-kurssin järjestämi-

nen onnistuisi varmasti, koska Metso on ennenkin järjestänyt vastaavia, lyhyitä perehdy-

tyksiä tärkeistä asioita, kuten tietoturvasta. Metson oman matkustussovelluksen luominen 

älypuhelimiin olisi kuitenkin paljon isompi prosessi, joka vaatisi paljon resursseja ja yhteis-

työtä monilta eri tahoilta onnistuakseen ja toimiakseen niin kuin pitäisi eli yksinkertaistaen 

liikematkaprosessia. Tulevaisuudessa palveluiden digitalisoituminen alkaa kuitenkin olla 

arkipäivää. Toimiessaan oikein matkustussovellus auttaisi sekä matkahallintoa että ris-

kienhallintaa toimittaen ajankohtaista tietoa matkustustilanteesta ja ohjeistaen matkustajia 

matkustussääntöjen mukaisiin varauksiin. Tämän lisäksi sovelluksen helppokäyttöisyys ja 

monipuolisuus helpottaisi suuresti liikematkustajia ja matkanvaraajia, koska kaikki tarvitta-

vat toiminnot löytyisivät yhdestä sovelluksesta. Näin säästyy sekä aikaa että rahaa. Kun 

liikematkustamisesta tehdään mahdollisimman helppoa, säilyy työntekijöiden motivaatio ja 

tehokkuus. 
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5.1 Opinnäytetyön prosessin ja oman oppimisen reflektointi 

Valitsin opinnäytetyöni aiheeksi liikematkustuksen, koska se oli minua kiinnostava aihe ja 

minulla oli liikematkavarauksista omakohtaista kokemusta toimiessani Metsolla assistentti-

harjoittelijana. Työtä kirjoittaessani olen käyttänyt liikematkustukseen erikoistuneita läh-

teitä, kuten matkatoimisto CWT:n teettämiä tutkimuksia. Nämä tutkimukset laajensivat 

huomattavasti tietämystäni yrityksen liikematkaprosesseista, ja avasivat minulle matkahal-

linnon prosesseja ja mahdollisia ongelmia. Liikematkustuksen sujuvuus riippuu monesta 

eri tekijästä, kuten matkahallinnosta, matkatoimistosta, työntekijöiden motivaatiosta ja 

koulutuksesta sekä teknologiasta. Matkahallinnolla on myös tulevaisuudessa paljon mah-

dollisuuksia kehittyä digitalisoitumisen ansioista. 
 

Koska en itse toteuttanut matkustustyytyväisyystutkimusta vaan sain tutkittavakseni val-

miit tulokset, oli suurimpana haasteena vastausten läpikäyminen ja niistä tärkeimpien ja 

usein toistuvien, samankaltaisten vastausten löytäminen ja yhdistäminen. Tutkimuksen 

vastaukset olivat suurimmaksi osaksi avoimia kysymyksiä, joihin vastaajat ovat saaneet 

vastata omin sanoin, joten vastausten laatu oli erittäin vaihteleva. Osa vastasi pitkästi mo-

nella lauseella, kun taas osa vain muutamalla sanalla. Suurin työ oli siis tiivistää moni-

muotoiset vastaukset omiksi kokonaisuuksiksi. Kehitysehdotukset tein pääasiassa kyselyn 

vastausten perusteella, mutta käytin myös omia kokemuksiani siitä, mikä mielestäni olisi 

toimivaa Metsolla sekä yrityksen että työntekijöiden näkökulmasta. 
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