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1 Johdanto 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun liikematkus-

tusta ympäristövastuullisuuden näkökulmasta, ja kuinka matkatoimisto HRG sekä lii-

ketoimintayksikön henkilöstö voivat kehittää ympäristövastuullisuutta. Talouden sal-

limissa rajoissa liikematkailussa on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi kulkuyhteyksiin 

tai matkustusmuotoon, mutta keskustelu ympäristövastuullisesta liikematkailusta on 

vielä ”lapsen kengissä”. Oppilaitoksissa, kuten Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, 

varojen tehokas käyttö on avainasemassa kaikissa hankinnoissa ja kuluissa, joten 

hinta määrää pitkälti liikematkailun suuntaa ympäristövastuullisuuden suhteen. 

Matkailun aiheuttaminen negatiivisten vaikutusten tiedostaminen on herättänyt laa-

jaa keskustelua, minkä vuoksi myös liikematkailun ympäristövastuullisuus on herättä-

nyt mielenkiintoa. Aihe on ajankohtainen ja tarve tutkimukselle on, sillä liikematkailu 

tuskin tulee vähentymään ja yritykset tekevät liiketoimintaa yhä enemmän globaa-

listi. Liikematkailu voi olla yrityksille välttämätöntäkin, jolloin myös ympäristövastuun 

merkitys kasvaa.  

Tutkimusongelmaksi muodostui Jyväskylän ammattikorkeakoulun liikematkailun ym-

päristövastuullisuus ja tutkimuskysymyksistä tärkeimmäksi, kuinka liikematkustusta 

voisi kehittää ympäristövastuullisempaan suuntaan. Tutkimuksella selvitetään Jyväs-

kylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikön henkilöstön arvoja ja asenteita ym-

päristövastuullisuuteen liikematkailussa. 

2 Liikematkailu 

Työn vuoksi matkailua eli liikematkailua on aina ollut olemassa. Suomenkin historiaa 

värittävät markkinapaikat eri kaupungeissa, lähinnä rannikkokaupungeissa. Tärkein ja 

vanhin näistä kaupungeista on Turku, sillä Turku oli ainoa kaupunki, jolla oli oikeus 

ulkomaankauppaan. Kauppaa käytiin ulkomaisista ylellisyystuotteista sekä 



4 

 

 

suomalaisista tuotteista. Ulkomaiset kauppalaivat suuntasivat Turkuun tuoden muka-

naan suunnattomia määriä suolaa, joka olikin tärkein kauppatavara keskiajalla. 

(Trötschkes 2013.)  

Historia on täynnä tarinoita matkalaisista ja kauppiaista, jotka jo siihen aikaan har-

joittivat liikematkailua. He matkustivat elantonsa eteen, vaihtoivat tai möivät tuottei-

taan. Nykypäivän liikematkustus perustuu samoihin ajatuksiin; yritysten täytyy ylläpi-

tää asiakassuhteitaan liiketoiminnan toimivuuden kannalta, joten asiakaskäynneistä 

harvemmin voi tinkiä. (Verhelä 2000, 9-10.) 

Liikematkustuksen ongelma piilee kuitenkin asiakasryhmän vaativuudessa. Liikemat-

kailulla on aina tavoitteet ja matkailijan tulee saavuttaa tavoitteet lyhyessä ajassa, 

esimerkiksi solmia uusia asiakkuuksia. Tästä syystä matkailija odottaakin parasta pal-

velua, saumatonta yhteistyötä palveluntuottajien kanssa, sekä luultavasti mahdolli-

suutta myös rentoutua matkan aikana. (Mts. 14.) 

2.1 Liikematkailun määritelmä 

Liikematkailu on työntekoon liittyvää matkailua, jonka tarkoituksena on esimerkiksi 

asiakassuhteiden ylläpito, uusien asiakkuuksien hankkiminen tai palveluiden ja tuot-

teiden myynti. Globalisaation myötä yrityksillä on mahdollisuus siirtyä kansainvälisille 

markkinoille, minkä seurauksena liikematkailu on lisääntynyt. Liikematkailuun yhdis-

tetään myös vapaa-ajan matkailua, eli liikematkailija voi omakustanteisesti pidentää 

matkaansa, jotta voi esimerkiksi nauttia myös paikallisista nähtävyyksistä. (Verhelä 

2000, 9- 10.) Rajat liikematkustuksen ja vapaa-ajan matkailun välillä kuitenkin hämär-

tyvät monesti juuri tästä syystä (mts. 13). 

Liikematkailua on kotimaassa matkustus, kuitenkin tavanomaisen elinpiirin ulkopuo-

lella, ja ulkomaille matkustus. Liikematkaksi ei lasketa työmatkaa, joka tapahtuu ko-

din ja työpaikan välillä. (Riekkinen 2016.) 
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Liikematkailulle tyypillistä on, että matkakohde on jo valmiiksi määrätty, työnantaja 

kustantaa menot ja tekee matkaan liittyvät päätökset. Yritys yleensä sanelee matkus-

tussäännöt, eli ehdot, ja liikematkailijan tulee noudattaa niitä. Vastuu matkailijasta 

on työnantajalla, joten matkailijan turvallisuus on hyvin tärkeää yritykselle. Matkaili-

jan turvallisuutta voidaan lisätä esimerkiksi keskittämällä palveluita tiettyihin hotelli-

ketjuihin tai kuljetusyhtiöihin. Sopimushotellit ja -lentoyhtiöt ovat tyypillisiä varsinkin 

suuremmissa yrityksissä, joissa liikematkailua on suhteessa enemmän verrattuna 

pienyrityksiin. (Mt.) Näin hyötyvät sekä liikematkailijan edustama yritys että majoi-

tusliike, eli hotelli tai vastaava. Yritys hyötyy keskittämällä majoituspalvelunsa tiet-

tyyn hotelliin, jolloin se saa sopimushintaisia palveluita, ja majoitusliike hyötyy kanta-

asiakkuuksien tuomasta varmuudesta. (Verhelä 2000, 102.)
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2.2 Erilaiset liikematkatyypit 

Liikematkailu jaetaan neljään pääryhmään. Niitä ovat tavallinen liikematka, kokous- 

ja kongressimatka, messu- ja näyttelymatkat sekä incentive- eli kannustematka. Har-

vemmin liikematkan voidaan osoittaa olevan vain yhtä ryhmää, sillä piirteitä voi olla 

monista eri ryhmistä ja matka voi sisältää vapaa-ajan matkustelua. Englanniksi liike-

matkailu tunnetaan termillä MICE, joka tulee seuraavien sanojen etukirjaimista: mee-

tings, incentives, conferences and exhibitions. (Davidson & Cope 2003, 3-4.) 

Tavallinen liikematka eli general business travel on matkailun perustyyppi, jonka tar-

koituksena on matkustaa pois asuinpaikkakunnalta ja hoitaa työtehtäviä, jotka liitty-

vät työnantajayrityksen liiketoimintaan. Näitä liikematkoja tekevät esimerkiksi poliiti-

kot, kirjeenvaihtajat, journalistit ja toimittajat. (Mts. 3-4; Verhelä 2000, 16.) 

Kokous- ja kongressimatkalla liikematkustaja osallistuu kokoukseen tai kongressiin, 

joka voi olla tarkoitettu joko muutamalle ihmiselle tai sadoille, jopa tuhansille osallis-

tujille. Kokouksien ja kongressien laajuus voi siis vaihdella täysin tapahtuman mu-

kaan, ja pituuskin voi vaihdella tunneista jopa viikkoihin. Kokous- ja kongressimat-

koissa oheis- ja lisäpalveluiden merkitys on suuressa osassa, sillä liikematkailijat jou-

tuvat viettämään pitkiäkin aikoja työmatkallaan. (Mts. 3-4; Verhelä 2000, 18-22.) 

Messu- ja näyttelymatkalla osallistutaan kansainvälisille tai kansallisille messuille tai 

näyttelyihin, joko näytteille asettajana tai messuvieraana. Asettajilla ja vierailla on 

erilaiset tarpeet, jotka täytyy ottaa huomioon niin palveluiden tarjoajien kuin messu-

järjestäjien. (Mts. 3-4; Verhelä 2000, 16.) 

Incentive- eli kannustematka on usein yrityksen tapa palkita henkilöstöä tarjoamalla 

hyvästä työstä palkintona matkatuote, joka sisältää kuljetuksen, majoituksen sekä 

ohjelman. Kannustematkat ovat yleisiä varsinkin Yhdysvalloissa, mutta melko uusi il-

miö vielä Suomessa. Euroopan standartointikeskus CEN määrittelee kannustematkan 
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johtamistyökaluksi yrityksissä, jolla motivoidaan henkilöstöä tai annetaan tunnus-

tusta erityisen tasokkaista suorituksista. Työyhteisöissä henkilökunnan hyvinvointiin 

panostamisen tärkeys on ymmärretty ja sen vaikutus liiketoimintaan, jolloin myös yri-

tys harjoittaa sosiaalista vastuullisuutta. (Verhelä 2000, 23-25.) 

3 Liikematkailija 

Liikematkailijalla tarkoitetaan yrittäjää tai yrityksen johtoon kuuluvaa henkilöä, toimi-

henkilöä tai työntekijää, joka matkustaa hoitaakseen asiakassuhteita. Liikematkustaja 

on palveluiden kuluttaja, kun taas asiakas on palvelun maksaja sekä päätöksen tekijä. 

(Verhelä 2000, 11.) Asiakas yleensä päättää matkustajan puolesta esimerkiksi matkan 

pituudesta, kohteesta sekä majoituksesta, joten päätösvaltaa matkailijalla ei ole niin 

paljon mitä asiakkaalla. Aikataulut ja etäisyydet saattavat olla kustannustehokkaita 

asiakkaan mielestä, mutta vaativia matkustajalle. 

Viime aikoina on noussut puheeksi matkustajien työhyvinvointi, sillä liikematkat saat-

tavat pahimmassa tapauksessa olla nopeita tapaamisia eri mantereilla, joissa aikaero 

aiheuttaa jo itsessään rasitusta. (Mts. 15.) Liikematkailija on usein yrityksen avain-

henkilö, joten matkailijan työhyvinvointi on siinäkin mielessä ajankohtainen. Kuinka 

useasti matkaavat henkilöt pysyvät mahdollisimman hyvin työkykyisinä? (Virtuaaliko-

koukset ja konsultointi elvyttävät liikematkailua 2011.) 

3.1 Tarvittavat palvelut matkan aikana 

Susanna Riekkinen esitteli seminaarissaan (2016) kattavasti liikematkustuksen erityis-

piirteitä. Hän nosti esiin elementtejä, jotka takaavat onnistuneen liikematkan, mutta 

myös tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa riskejä. Matkan aikana, matkailija on riippuvai-

nen monista eri palveluista, jotta hänen matkansa olisi onnistunut. (Riekkinen 2016.) 
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Tiukka aikataulu asettaa matkalle paljon rajoituksia, joihin matkailijan on sopeudut-

tava. Siksi liikematkan aikana, koko palveluketjun on oltava toimiva ja ottaa huomi-

oon matkailijan tarpeet. Yritys, jonka puolesta työntekijä matkustaa, on usein tehnyt 

sopimukset eri liikenneyhtiöiden kanssa, esimerkiksi lentoyhtiön. Näin varmistetaan 

matkan sujuvuus, sillä muuttuvia tekijöitä pyritään minimoimaan. Samalla asiakkaat 

sitoutetaan erilaisilla kanta-asiakasjärjestelmillä. (Riekkinen 2016; Verhelä 2000, 

102.) 

Matkailija tarvitsee myös taksipalveluita matkansa aikana, sillä tapaamiset eivät ole 

aina saavutettavissa julkisia kulkuyhteyksiä käyttäen. Näin matkustaja pystyy myös 

muuttamaan suunnitelmiaan nopeasti tai sopeutumaan muutoksiin. (Riekkinen 

2016.) 

Hotellipalveluiden monipuolisuus on tärkeä osa matkaa. Hotellit tarjoavat matkaili-

joille puitteet työskentelylle, rentoutumiselle sekä hyville yöunille. Liikematkustajan 

hotellihuoneen varustukseen kuuluukin monesti tilat työnteolle, kuten riittävä valais-

tus, työpöytä sekä mahdollisuus Internet-yhteyteen. Kuitenkin, yksi tärkeimmistä 

ominaisuuksista hotellihuoneessa on hiljaisuus, jotta matkailijalla olisi mahdollisuus 

rauhallisiin yöuniin. (Davidson & Cope 2003, 45; Verhelä 2000, 96-101.) 

3.2 Liikematkailun muutos ja Y-sukupolvi 

Liikematkustus muuttaa koko ajan muotoaan. Y-sukupolvi, joka tarkoittaa 1980- ja 

1990-luvuilla syntyneitä, on joustavampaa kuin ajatellaan työssäkäyviä kolmenkym-

menen vuoden takaa. (Y-sukupolvi haastaa esimiehet – pomon pitäisi olla kuin perso-

nal trainer 2015.) Susanna Kultalahti kirjoittaa aiheesta väitöskirjassaan ”It’s so nice 

to be at work!” (2015), kuinka Y-sukupolvi muokkaa työelämää muun muassa niin in-

dividuaalisilla tarpeillaan kuin kollektiivisella työyhteisöllä (Kultalahti 2015, 19). Y-su-

kupolven työntekijät myös arvostavat esimiehessään taitoa kuunnella ja ottaa työn-

tekijöiden tarpeita huomioon (mts. 27). Y-sukupolvelle työelämässä on tärkeää tehdä 
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merkityksellistä työtä ja työtehtäviä, jotta työ pysyy mielekkäänä ja ovat kykeneviä 

antamaan työpanoksensa yritykselle (mts. 32). 

Y-sukupolven arvot ja tarpeet muokkaavat myös liikematkustusta, sillä toiminnalli-

suus, helppous ja teknologian hyödyntäminen ovat suuressa merkityksessä, eikä eks-

klusiiviset hotelliyöpymiset tai business-lennot ole enää välttämättömyys. Lisäksi eri-

laisten applikaatioiden käyttö palveluissa on arkipäiväistä milleniaaleille, eli Y-suku-

polven edustajille. Lisäksi huoli ilmastonmuutoksesta muokkaa liikematkustuksen 

kenttää yhä enemmän.  

Liikematkustus ei ole niin riippuvainen taloustilanteen muutoksista kuin taas vapaa-

ajan matkustus, eikä liikematkustus tule vähenemään ainakaan dramaattisesti, sillä 

yrityksillä ei ole ”varaa” olla matkustamatta ja tekemättä liiketoimintaa globaalisti 

(Davidson & Cope 2003, 34).  

Toisaalta, vuonna 2009 liikematkailun markkinoista katosi jopa kolmannes, johtuen 

talouskriisistä ja sen tuomasta jättiromahduksesta. Monissa yrityksissä liikematkus-

tusta vähennettiin roimasti ja lentojen ja hotellien laadusta alettiin tinkiä. Vuodesta 

2009 eteenpäin liikematkailu on kasvanut ja jatkaa kasvuaan. (Virtuaalikokoukset ja 

konsultointi elvyttävät liikematkailua 2011.) 

Vuonna 2001 liikematkailu varsinkin Yhdysvalloissa koki suuren kolauksen, sillä WTC-

tornien sortuminen ja terrorismin pelko aiheuttivat niin suuria suunnitelmien muu-

toksia liikematkustajissa, että jotkut lentoyhtiöt joutuivat jopa ongelmiin. Davidsonin 

ja Copen (2003) mukaan, terroriteot aiheuttivat matkojen peruutuksia, sillä yritysten 

johtajat suosivat matkustuksen sijaan erilaisia videotapaamisia sekä -konferensseja. 

Epävarmuus lentomatkustamisesta sai liikematkustajat hyödyntämään verkkotapaa-

misia enemmän. (Davidson & Cope 2003, 24.) 

Liikematkustus ei tule täysin loppumaan, mutta epävarmuudet eri puolilla maailmaa 

sekä taloustilanteet heikentävät ja vahvistavat liikematkustusta, samoin vapaa-ajan 
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matkustusta. Uudet toimijat ja yritykset myös muokkaavat liikematkailun rakennetta 

sekä tapaa tehdä liiketoimintaa globaalisti, ja tästä syystä esimerkiksi milleniaaleilla 

on mahdollisuus vaikuttaa liikematkailun tulevaisuuteen. 

4 Kestävä matkailuelinkeino 

Kestävä matkailu tarkoittaa matkailua, joka palvelun tuottajien toimesta toteutetaan 

ja asiakkaan toimesta toteutuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kes-

tävä matkailu on taloudellisesti kannattavaa, kuitenkin tuhoamatta ympäristöä ja pai-

kalliskulttuureita. Kestävän matkailun tulee hyödyntää luontoa, ylläpitäen sen moni-

muotoisuutta, kunnioittaa paikallisväestöä ja vähemmistöjä sekä vaalia kulttuuripe-

rintöä ja edistää eri kulttuurien suvaitsevuutta. (Kestävä liikematkustus 2014, 143-

144.) 

Matkailu elinkeinona on yksi maailman suurimmista ja merkittävimmistä työllistä-

jistä. Sen tuoma hyöty näkyy paikallisyhteisössä, infrastruktuurissa sekä työpaikoissa. 

Myös tietoisuus maailmanlaajuisista ongelmista, kuten ihmiskaupasta sekä järjestäy-

tyneestä rikollisuudesta voi lisääntyä matkailun myötä. Matkailun tuomilla varoilla 

onkin mahdollista kouluttaa köyhien maiden väestöä ja lisätä tietoisuutta heidän oi-

keuksistaan. Kuitenkin ristiriitaista on, että lisääntynyt elintasonnousu sekä väkiluku 

lisäävät myös matkailua, mikä taas kiihdyttää luonnonvarojen, erityisesti fossiilisten 

polttoaineiden kulutusta. Luonnonvarojen liiallinen, kestämätön kulutus aiheuttaa 

negatiivisia vaikutuksia ympäristöön, ja siksi muutoksia kulutustottumuksiin tulisi 

tehdä radikaalistikin. (Mt.) 

Kestävä matkailu nousi pinnalle 1970-luvulla, kun massamatkailun kielteisiä vaikutuk-

sia kohdealueilla ja kehitysmaissa alettiin ymmärtää enemmän. Matkailun kasvu 

tuottaa enemmän jätettä sekä energian ja veden kulutusta, joista aiheutuvat ympä-

ristöongelmat ovat taas yhteydessä köyhyyteen, varsinkin kehitysmaissa. 
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(Sitoutuminen matkailun kestävään kehitykseen 2014.) Näistä syistä niin yritysten 

kuin matkailijoiden tulisi kantaa vastuu tekemisistään.  

Vuonna 1972 järjestettiin ensimmäinen laaja ympäristökysymyksiin keskittynyt kon-

ferenssi, jonka myötä YK:n ympäristöohjelma laadittiin (United Nations Conference 

on the Human Environment, Stockholm Conference n.d). Ympäristöohjelman myötä 

laadittiin Yhteinen tulevaisuutemme -raportti, jossa kiinnitettiin huomiota ympäristö-

ongelmien aiheuttamiin vaikutuksiin köyhyyteen, eriarvoisuuteen sekä poliittiseen 

vakauteen, joita matkailukin aiheuttaa (Report of the World Comission on Environ-

ment and Development – Our Common Future n.d.). 

Suomalaisten matkailutoimijoiden keskuudessa vastuullisuus on noussut yhä enem-

män pintaan erilaisten ohjelmien ja hankkeiden kautta. Esimerkkinä Sustainable Tra-

vel Finland, jossa yritykset voivat hakea maksuttomaan ohjelmaan mukaan, jossa tar-

jotaan yrityksille konkreettista työkalupakkia kestävien toimenpiteiden ja valintojen 

omaksumiseen. Jos yritykset onnistuvat toimenpiteillään kehittämään alueen kestä-

vyyttä, saavat ne Visit Finlandin toimesta lisänäkyvyyttä eri kanavissa. Visit Finlandin 

kanavien avulla Suomen kestävän matkailun tarjonta on helpommin löydettävissä ku-

luttajille, mutta myös yrityksille. (Sustainable Travel Finland n.d.) 

Kestävän matkailun kehittämispolku pitää sisällään 7 eri askelta, joita noudattamalla 

yritykset ja destinaatiot voivat hyötyä markkinointituesta sekä jatkuvasta kestävän 

kehittämisen mallista: 
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Kuvio 1. Kestävän matkailun kehittämispolku (Sustainable Travel Finland n.d). 

Visit Jyväskylä oli yksi ohjelmaan hyväksytyistä, kun pilottiohjelma julkaistiin maalis-

kuussa 2019. (Kestävän matkailun Jyväskylän seutu n.d.) 

Matkailun negatiivisten vaikutusten tiedostaminen viime vuosina on lisännyt kestä-

vyysajattelua sekä erilaisten palveluiden ja tuotteiden ekotehokkuusajattelua. Ekote-

hokkuus tarkoittaa materiaalikulutuksen vähentämistä ilman, että hyvinvoinnista tai 

taloudellisesta kannattavuudesta tarvitsee tinkiä. Lisäämällä ekotehokkuutta voidaan 

välttää luonnonvarojen turhaa kulutusta ja uusiokäyttää nykyisiä hyödykkeitä. Ekote-

hokkuus yhtä lailla edellyttää suurta muutosta ihmisten ajattelu- ja toimintamal-

leissa. (Borg, Kivi & Partti 2002, 39.) 

• Virallinen päätös kestävän matkailun edistämiseksi

• Sitoutuminen kestävän matkailun valtakunnallisiin 
periaatteisiin

1. Sitoutuminen 

• Nykytilan kartoitus itsearvioinnin kautta

• Mahdollisten kehitystarpeiden kartoitus
2. Osaamisen kasvattaminen

• Toimenpiteiden aloittaminen
3. Kehittämissuunnitelman 

laatiminen

• Kansainväliselle yleisölle viestiminen kestävän matkailun 
toimenpiteistä

4. Vastuullisuusviestintä

• Kestävää matkailua tukeva sertifikaatti vaaditaan 
yrityksiltä

5. Sertifiointi

• Yrityksen on täytynyt hyödyntää kestävän matkailun 
toimenpiteitä yli vuoden ajan

6. Todentaminen ja 
mitattavuus

• Sopimuksen teko Sustainable Travel Finland -merkin 
käyttöä varten

7. Sopimus Sustainable Travel 
Finland -merkin käytöstä
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Jotta kestävää matkailuelinkeinoa voisi harjoittaa, tulisi kestävyysajattelua sekä tuot-

teiden ja palveluiden ekotehokkuutta lisätä paljon. Esimerkkeinä viime vuosien muu-

toksista voisi mainita jakamistalouden, joka tarkoittaa erilaisten palveluiden ja tuot-

teiden vuokrausta, lainaamista ja jakamista. (Pieni jakamistalouden opas 2017, 2) Ja-

kamistalous matkailussa mahdollistaa esimerkiksi vuokramajoitusta tai erilaisten 

tuotteiden lainaamista. Näin esimerkiksi on mahdollista välttää uusien hyödykkeiden 

hankkimista ja pidentää jo olemassa olevien hyödykkeiden elinkaarta. Hyödykkeen 

elinkaari tarkoittaa ketjua, jossa raaka-aineesta valmistetaan käyttökelpoinen hyö-

dyke, joka lopulta kierrätetään tai hävitetään. Mitä pidempi elinkaari on, sitä ekote-

hokkaampi se on. (Borg, Kivi & Partti 2002, 39.) 

4.1 Kestävä kehitys  

Kestävää kehitystä ajatellaan monesti ympäristöpainotteisena, mutta todellisuu-

dessa, kestävä kehitys tarkoittaa kokonaisuutta, johon kuuluvat ekologinen, taloudel-

linen sekä sosio-kulttuurinen kestävyys eli koko yhteiskunnallinen kestävyys (Verhelä 

2014). Ekologinen kestävyys tarkoittaa ympäristön sekä luonnonvarojen käytön mää-

rää, joka ei aiheuta haittaa ympäristölle. Matkailun aiheuttamia ympäristövaikutuksia 

ovat esimerkiksi saastuminen, eroosio sekä luonnon häiritseminen. Taloudellinen 

kestävyys tarkoittaa paikallisen talouden ja matkailun kehittämisen välistä riippu-

vuutta kohdealueella. Matkailun tuomia taloudellisia vaikutuksia ovat esimerkiksi 

työpaikkojen synty, verotulot sekä sesonkiluontoisuus. Sosio-kulttuurinen kestävyys 

on paikallisväestön huomioonottamista, kun uutta toimintaa suunnitellaan turisti-

kohteissa. Sosio-kulttuurisen kestävyyden mukaan, ulkopuolisen toiminnan sekä pai-

kallisväestön välisen vuorovaikutuksen tulisi hyödyttää molempia osapuolia. Matkai-

lun vaikutuksia voivat olla esimerkiksi kulttuurien välisen vuorovaikutuksen lisäänty-

minen, infrastruktuurin parantuminen sekä kulttuurin kaupallistuminen. (Verhelä 

2014, 144-148.) 
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Jotta kestävä kehitys on mahdollista toteuttaa, se edellyttää kaikkien kolmen ulottu-

vuuden tasapainoa ja niiden toteutumista tasaisesti. Verhelä (2014) mainitsee kestä-

vän kehityksen esimerkkinä Alvar Aallon suunnitteleman kolmijalkaisen jakkaran: 

Jos yksi jalka puuttuu tai on eripituinen kuin muut, ei tasapainoa ole. 

Matkailu vaikuttaa ympäristöön, mutta myös muutokset ympäristössä vaikuttavat 

matkailuun. Vaikutukset ovat sekä positiivisia että negatiivisia, mutta negatiiviset 

muutokset ovat paremmin tiedostettuja kestävän matkailun kehittymisen myötä 

2000-luvulla. (Verhelä 2014, 144.) 

Harold Goodwinin (2016) mukaan vastuullisuus ja kestävyys termeinä tulisi erottaa 

toisistaan. Näin ollen vastuullinen matkailu ja kestävä matkailu tarkoittanee eri asi-

oita. Goodwin toteaa, että vastuullisuus tarkoittaa tekoja kestävyyden eteen, ja siitä 

syystä vastuullisuus on konkreettisempi termi kuin kestävyys. Kestävä kehitys voi-

daan siis ajatella tavoitteena, johon pyritään yritysvastuulla. (Goodwin 2016, 15.) 
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Kuvio 2. Kestävän kehityksen ulottuvuudet, muokattu (Tanskanen 2004). 

4.2 Ilmastonmuutos ja matkailun vaikutukset 

Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan ilmaston lämpenemisen aiheuttamia muutoksia 

ilmakehässä. Kasvihuonekaasut, joista tärkeimpinä hiilidioksidi, metaani ja dityppiok-

sidi, lisäävät kasvihuoneilmiötä, jolloin ilmasto lämpenee ja aiheuttaa dramaattisia 

muutoksia eri puolilla maapalloa, esimerkiksi kuivuutta tai tulvia. (Ilmastonmuutos 

ilmiönä n.d.) Hiilidioksidipäästöjä aiheuttaa fossiilisten energialähteiden poltto, joita 

syntyy muun muassa liikenteessä, energiatuotannossa sekä teollisuudessa (Borg, Kivi 

& Partti 2002, 44).  

Viimeisen sadan vuoden aikana maapallon keskilämpötila on noussut jopa 0,74 cel-

siusastetta, ja sillä on ollut merkittäviä vaikutuksia sään ääri-ilmiöihin (Kestävä liike-

matkustus 2014, 11). Tuoreen IPCC:n ilmastoraportin mukaan ilmaston lämpenemi-

nen tulisi pysäyttää 1,5 celsiusasteeseen, jotta suuremmilta riskeiltä vältyttäisiin. 

Taloudellinen kestävyys

- Kansantalous

-Kotitaloudet

- Talouskasvu

Sosiaalinen kestävyys

- Hyvinvointi

- Työllisyys

- Tasa-arvo

Ekologinen kestävyys

- Luonnon monimuotoisuus

- Luonnonvarojen käyttö

Kulttuurinen kestävyys

- Arvot

- Asenteet

- Tavat

Kestävä kehitys



16 

 

 

Esimerkkejä raportissa mainituista riskeistä pidemmällä ajalla ovat asuinkelvotto-

muus rannikkoalueilla ja siitä syntyvä ilmastopakolaisuus, merenpinnannousu, juo-

maveden saatavuus ja ruoantuotannon ongelmat. Jos ilmaston lämpenemistä ei 

saada pysäytettyä 1,5 celsiusasteeseen, edellä mainitut riskit voivat olla paljon to-

dennäköisempiä. (Hoegh-Guldberg, Jacob, Taylor, Bindi, Brown, Camilloni, Diedhiou, 

Djalante, Ebi, Engelbrecht, Guiot, Hijioka, Mehrotra, Payne, Seneviratne, Thomas, 

Warren & Zhou 2018, 3-7.) 

 

Kuvio 3. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia eri lämpenemistasoilla, muokattu (Kohti vä-

häpäästöistä Suomea 2009). 

Ilmastonmuutoksella on vaikutuksia useisiin matkailualan voimavaroihin. Esimerkiksi 

rannikot kärsivät eroosiosta, eli kulumisesta, kun merenpinta nousee. Näiden seu-

rauksena vaarassa ovat rannikkoalueiden ja saarivaltioiden ihmisyhteisöt sekä 

ekosysteemit. Talviurheilukohteet ovat ongelmissa sesongin lyhentymisen vuoksi, 

sillä lumi- ja jääpeitteet sulavat kiihtyvällä vauhdilla. Ilmaston lämpenemisen 

1°C

• Pienet vuoristojäätiköt häviävät - vedensaanti uhattuna monille alueille

• Laajoja vaurioita koralliriutoilla

2°C

• Vähenevät sadot, erityisesti kehitysmaissa

• Myrskyt, metsäpalot, kuivuus, tulvat ja helleaallot voimistuvat

3°C

• Lajien kuoleminen sukupuuttoon yleistyy

• Merkittävä veden saannin vähentyminen monilla alueilla

4°C

• Vähenevä tuotto monilla kehittyneillä alueilla

• Merenpinnan nousu uhkaa suuria rannikkokaupunkeja

5°C
• Ilmastojärjestellmän äkillisten laaja-alaisten muutosten ja vaarallisten 

palauteilmiöiden riski kasvaa
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seurauksena myös lämpimämmät ja kosteammat sääolot edesauttavat erilaisten tau-

tien kuten malarian ja keltakuumeen leviämisen. (Kestävä liikematkustus 2014, 11.) 

Keskustelu ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista on lisääntynyt huomattavasti 

esimerkiksi juuri viimeisimpien IPCC:n ilmastoraporttien julkaisun myötä, mistä joh-

tuen esimerkiksi lentomatkustusta on alettu kyseenalaistamaan yhä enemmän. Kiin-

nostus sekä huoli ilmastosta on vaikuttanut ihmisten päätöksiin, esimerkiksi juuri 

matkailussa. Lento- sekä tieliikenteen aiheuttamat ilmastorasitteet ovat onneksi li-

sänneet vaihtoehtoja matkustustapoihin, esimerkiksi junaliikenteen kasvuun (Par-

viala 2019).  

Yleisesti ottaen, lentomatkustuksen arkipäiväistyminen ja helppous ovat lisänneet ja 

madaltaneet kynnystä matkata lentäen (Cohen & Higham 2011). Vapaa-ajan matkus-

telu sekä liikematkustus ovat riippuvaisia lentomatkustuksesta, mikä on taas yhtey-

dessä hiilidioksidipäästöjen kasvuun, ja arviolta lentoliikenteen aiheuttamat hiilidiok-

sidipäästöt ovat globaalisti 2-3% kaikista ihmisen aiheuttamista päästöistä (Lentolii-

kenne ja ilmasto n.d). IATA:n teettämän tutkimuksen mukaan lentomatkustus tulee 

lähes kaksinkertaistumaan vuoteen 2036 mennessä (20 Year Passenger Forecast 

2017). 

Lentomatkustuksen päästöjen suurimittaiseen ongelmaan on jo tartuttu niin teknolo-

gian kuin yksittäisten valintojen myötä. Suomalainen lentoyhtiö Finnair on esimer-

kiksi lanseerannut päästöjen kompensointipalvelun nimeltä Push For Change, jonka 

avulla lentomatkustaja voi kompensaatiomaksuilla rahoittaa aurinkovoimaloita tai 

suojella metsiä. Hyvitys edestakaisesta kotimaan lennosta on yhden euron, Euroopan 

edestakaisesta lennosta kaksi euroa sekä eri mantereiden välisestä lennosta kuusi 

euroa. (Iiskola 2019.) 

Uutisessa spekuloidaankin, onnistuuko lentomatkustajan ostaa itselleen vain puh-

dasta omatuntoa, sen sijaan että päästökompensointi todellisuudessa kattaa 
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lentämisen haitat. Päästökompensoinnin lisäksi uutisessa esitellään toista vaihtoeh-

toa päästöjen vähentämiseksi, joka on biopolttoaineen ostaminen. Lentomatkustaja 

voi ostaa biopolttoainetta joko 10, 20 tai 65 eurolla. Näin päästöjä voi vähentää jopa 

60- 80 prosenttia fossiiliseen polttoaineen määrään verrattuna. (Iiskola 2019.) 

5 Matkustus Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa liikematkailun tärkeys korostuu vuosi vuodelta 

enemmän, sillä erilaisten oppilasvaihtojen lisäksi opettajavaihdot sekä koulutus-

myynti mahdollistavat luoda suhteita eri maiden välille. Siinä liikematkailu on avain-

asemassa, kun luodaan uusia suhteita eikä ensivaikutelman luominen verkon kautta 

ole vaihtoehdoista ensisijaisin. (Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayk-

sikkö 2019.)  

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on vuosien mittaan ollut lukuisia hankkeita kestä-

vään matkailuun liittyen, esimerkiksi KESMA II (Kestävän matkailun liiketoiminnan ke-

hittämismallin rakentaminen). Kyseisen hankkeen tavoite on ohjeistaa ja kehittää 

mikromatkailuyrityksiä, matkailun kehittäjiä, kouluttajia sekä aluetoimijoita kestä-

vään matkailuun. Maaseutumatkailuyrityksille ominaista onkin, että ne perustavat 

toimintansa paikalliseen kulttuuriin ja historiaan, mistä syystä kulttuurin sekä ympä-

ristön hyödyntäminen onnistuu niitä kuitenkin säästäen. (Kestävyydestä kilpailuetua 

maaseutumatkailuun n.d.)  

Hankkeen Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinaattori sekä matkailun lehtori 

Petra Blinnikka on myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun kestävän matkailun edistä-

jiä. Hän kertookin Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakaslehdessä (2018) kestä-

västä matkailusta sekä matkailun liikakasvusta, eli overturismista. Blinnikka totesikin 

lehdessä: 
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Matkailukohteiden pitäisi olla ensisijaisesti hyviä paikkoja elää, ja vasta 
sen jälkeen hyviä paikkoja matkustaa. 

 

Hänen mukaansa myös omilla, henkilökohtaisilla valinnoilla on merkitystä matkakoh-

teissa. Hän mainitsi esimerkkeinä paikallisyritysten tukemisen, ruokavalion sekä jät-

teiden kierrätyksen, jotta kestävä kehitys toteutuisi matkakohteissa. (Suomen mat-

kailun kasvussa huomioitava vastuullisuus 2018.)   

Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakaslehdessä eräässä toisessa artikkelissa maini-

taan myös Visit Jyväskylän toimesta ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen kestä-

vyyden tärkeys Keski-Suomen matkailussa (Jyväskylä panostaa vastuulliseen matkai-

luun 2018). Tiivis yhteistyö eri toimijoiden, kuten Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

sekä Visit Jyväskylän välillä onkin mahdollistanut kestävyyden tiedostamisen kasvua 

Keski-Suomessa.  

5.1 Matkahallinto 

Matkahallinnolla tarkoitetaan yrityksen ydintoiminnan tukemista, jotta matkustus-

palveluiden kustannustehokkuus, sujuvuus ja turvallisuus olisi taattu. Näitä ydintoi-

minnan tukitoimia ovat esimerkiksi matkavarausten teko, laskujen käsittely, riskien-

hallinta sekä palveluiden hankinta. Toimia on lukuisia, mutta kaikki yhdessä vaikutta-

vat laajasti yritysten toimintaan. (Matkahallinnon sujuvuus vaikuttaa yrityksen kaik-

keen toimintaan n.d.) Yritysten matkustuspolitiikka yleensä määrää linjaukset, kuinka 

matkahallinnon prosessi toimii. Matkahallinnon palveluita on mahdollista ulkoistaa 

matkatoimistoille tai niitä voidaan tehdä yrityksen sisällä. Näihin päätöksiin vaikutta-

vat esimerkiksi verottajan ja muiden viranomaisten määräykset. (Verhelä 2000, 34.)  

Matkahallinnon osa-alueiden ulkoistaminen voi olla siinä vaiheessa järkevää, kun li-

säsäästöt ovat tarpeellisia. Matkatoimistot sekä konsulttiyritykset voivat auttaa opti-

moida yrityksen liikematkustuskustannuksia, sillä yleensä  
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Yleensä yrityksillä on laadittu matkustussääntö, jotta ohjeet ovat selkeät kaikille osa-

puolille. Ilman selkeitä ohjeita, matkustuksen kokonaiskustannuksia on vaikea pitää 

kurissa ja raportointia lähes mahdotonta pitää. Matkustussääntö pitää sisällään oh-

jeistuksia liittyen esimerkiksi varauskäytäntöihin, matkustustapoihin, majoitukseen 

sekä matkaraportointiin. (Verhelä 2000, 35.) 

 

Kuvio 4. Toimijat liikematkailussa (mukaillen Verhelä 2000, 33). 

Esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimiva, ostoreskontraa käsittelevä  

Travel Team hoitaa oppilaitoksen matkahallintoa käsittelemällä muun muassa matka-

laskuja, matkustussuunnitelmia sekä matkaraportteja (Travel Team 2019).   

Asiakasyritys

Matkatoimisto
Palveluiden tuottajat

• Liikenneyhtiöt

• Hotelliketjut

- Varaus 
- Vahvistus 
- Maksu 
- Sopimusneuvottelu 
- Raportointi 
- Konsultointi 

- Varaus 
- Laskutus 
- Maksu 

- Sopimusneuvottelut 
- Hintaneuvottelut 
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5.2 HRG 

HRG on lyhenne Hogg Robinson Group:sta. HRG on maailmanlaajuinen liikematkatoi-

mistoketju joka tarjoaa monipuolisia palveluita liikematkailuun liittyen, esimerkiksi 

majoitusta, lentoja ja kokouspalveluita. HRG:n palvelut kattaa yli 120 maata tällä het-

kellä (HRG n.d.) Vuonna 2018 HRG integroitui American Express Global Business Tra-

vel- matkatoimiston kanssa, jonka myötä mahdollisuudet laajentuvat vielä entises-

tään liikematkailun kentällä. (Lehdistötiedote: American Express Global Business Tra-

velin HRG -kauppa toteutui 2018.) 

Selkeää viestiä vastuullisuudesta ei ole ilmennyt HRG:n verkkosivuilla, mutta matka-

toimiston tarjoamat hotelliketjut ovat tehneet paljon työtä ympäristövastuullisuuden 

parantamiseksi. Esimerkkinä Scandic Hotels, joka on HRG:n tarjoama Pohjoismainen 

hotelliketju, jopa 90% hotelleista on ympäristömerkittyjä ja ympäristöraportointia ne 

ovat tehneet jo vuodesta 1996 (HRG 2019). Scandic Hotels on myös Jyväskylän am-

mattikorkeakoulun kilpailutettu sopimushotelliketju (Liiketoimintayksikkö 2019). 

Scandic Hotelsin lisäksi esimerkillistä vastuullisuutta osoittaa Nordic Choice Hotels- 

konserni, joka on myös HRG:n välittämä hotelliketju. Heillä vastuullisuus näkyy yli-

määräisen kertakäyttömuovin karsimisella sekä erilaisiin kertakäyttömuovin vastai-

siin tempauksiin osallistumalla. (Nordic Choice Hotels luopuu tarpeettomasta kerta-

käyttömuovista 2019.) HRG Euroopan yksikkö on vuonna 2007 vastaanottanut ISO 

14001-ympäristösertifikaatin, jonka mukaan yhtiö on onnistunut parantamaan ympä-

ristöasioidensa hallintaa sekä osoittamaan ympäristöasioiden hyvää hoitoa. (ISO 

14001 – maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli n.d.)  

Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkatoimistona toimii kyseinen HRG, joka on kil-

pailutettu KL-kuntahankintojen toimesta. KL-Kuntahankinnat Oy (nyk. Hansel Oy) on 

julkisen sektorin tuotteita sekä palveluita kilpailuttava yhteishankintayhtiö. Se on kil-

pailuttanut matkatoimisto HRG:n useammalle organisaatiolle tai kunnalle samaan 
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sopimukseen. KL-Kuntahankinnat Oy sekä Hansel Oy yhdistivät voimansa syyskuussa 

2019 (Julkisten hankintojen osaamineen yhteen yhtiöön 2019). 

Ammattikorkeakouluilla on mahdollisuus kilpailuttaa itse sopimuksensa, mutta suu-

remman kilpailutuksen yhteydessä on mahdollisuus tehostaa esimerkiksi julkisten va-

rojen käyttöä. Yleisesti ottaen hankintalaki on, joka velvoittaa hankintojen teon julki-

silla kilpailutuksilla, joista esimerkkinä on kyseinen matkatoimistokumppanuus. (Julki-

set hankinnat n.d.) 

Kaikki kunnat, organisaatiot ja oppilaitokset, jotka ovat mukana edellä mainitussa so-

pimuksessa, tulee niiden ensisijaisesti käyttää matkatoimisto HRG:n palveluita niin 

ulkomailla kuin Suomessa. Kun sopimukseen osallistuu suuri määrä eri organisaa-

tioita eri kunnista, niillä on parempi mahdollisuus vaikuttaa sopimuksen ehtoihin. (Lii-

ketoimintayksikkö 2019.) 

Harmillista vastuullisuuden näkökulmasta on se, että HRG ei suoraan viesti sopimus-

käyttäjille vastuullisuudesta esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoululle. Haastat-

telun perusteella Jyväskylän ammattikorkeakoululle sopimus on hyvin tärkeä strate-

gisesti, mutta viestintää vastuullisuudesta ei ole. Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

toimintastrategiassa mainitaan erikseen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kes-

tävyys, mutta hankintojen osalta vastuullisuudesta ei ole mainintaa. (Mt.) 

6 Tutkimusasetelma 

Tutkimuksella oli tarkoitus selvittää Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayk-

sikön henkilöstön arvoja ja asenteita ympäristövastuullisuuteen liikematkustuksessa. 

Tutkimuksen perusjoukko rajattiin liiketoimintayksikön henkilöstöön sen vuoksi, että 

tutkijalle kyseinen koulutusyksikkö on kaikista selkein, sekä mahdollisen aineiston 

laajuuden vuoksi. Näin rajaus onnistui helpoiten. Lisäksi aihe valittiin siitä syystä, että 

tutkijalla itsellään on kiinnostusta ja halua perehtyä oppilaitoksen liikematkustuksen 
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ympäristövastuullisuuteen. Jotta tämä tutkimus onnistuisi, täytyi ensin selvittää hal-

linnollisia asioita, esimerkiksi liittyen matkustussääntöön ja sopimuksiin. Osa tutki-

muksesta suoritettiin teemahaastattelulla ja osa avoimella kyselylomakkeella.  

6.1 Tutkimusongelma  

Tutkimusmenetelmät ovat tapoja ratkaista tutkimusongelmia. Menetelmän valintaan 

tulee tutkittava ilmiö ymmärtää laajasti sekä tutkimusongelma tuntea hyvin. (Kana-

nen 2015, 42-43.) Kyseisessä tapauksessa, tutkimusongelma on liikematkailun ympä-

ristövastuullisuus Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja tutkimuskysymys on: Kuinka 

liikematkustusta voisi kehittää ympäristövastuullisempaan suuntaan? 

Liikematkustusta on paljon tutkittu ja siitä löytyy teoriaa niin suomeksi kuin englan-

niksikin. Organisaatiokohtaisesta liikematkustuksesta ja siihen liittyvistä toimenpi-

teistä täytyy selvittää haastattelemalla henkilöitä, jotka ovat liikematkustuksen yti-

messä. On vaikea saada tietoa oppikirjoista, sillä luultavasti eri organisaatioissa asiat 

hoidetaan eri tavoin. Tästä syystä haastattelemalla henkilöitä liikematkustuksen pro-

sessien eri vaiheissa tuo mitä luultavammin tarkimman kuvan liikematkustuksesta ja 

mahdollistaa myös ongelmakohtien havainnoinnin. Lisäksi haastatteluissa kartoitet-

tiin liiketoimintayksikön johtohenkilöiden asenteita ja arvoja ympäristövastuullisesta 

liikematkustuksesta. Haastatteluilla pyrittiin myös selvittämään matkatoimisto HRG:n 

viestintää ympäristövastuulliseen liikematkailuun liittyen. 

6.2 Tutkimusmenetelmät  

Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttavat tutkimusotteen tyyppi. Tutkimusotteita 

voivat olla kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivisella tarkoitetaan 

laadullista tutkimusta, jolla pyritään ymmärtämään ilmiötä. Kvalitatiivinen tutkimus-

ote valitaan pääsääntöisesti silloin, kun ilmiöstä ei tiedetä paljoa. Laadullinen tutki-

mus vaatii aikaa ja panostusta ilmiön tutkimiseen, aineiston keruuseen sekä 
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haastatteluihin. Kvantitatiivinen tutkimusote tarkoittaa määrällistä tutkimusta, jossa 

pyritään yleistämään ilmiötä jo olemassa olevaa teoriaa hyödyntäen. Määrällisessä 

tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä on yleensä strukturoitu kysely. (Kananen 

2015, 70-73.)  

Tutkimusotteena oli kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusmenetelmiä olivat teema-

haastattelu sekä avoin kysely. Teemahaastattelussa selvitettiin Jyväskylän ammatti-

korkeakoulun liiketoimintayksikön johtohenkilöiltä taustatietoa liittyen aiheeseen, 

jotta ilmiön käsittäminen ja kyselyn tuottaminen onnistuisi. 

Teemahaastattelu on keskustelunomainen, ajatuksia ja mielipiteitä selventävä dia-

logi, jolla annetaan tilaa enemmän haastateltavan vapaalle puheelle. Haastattelu kui-

tenkin kohdentuu tiettyjen teemojen pohjalta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.) Selkeää ja tarkkaa pohjaa haastattelulla ei siis ole, vaan etenee mahdollisesti 

eri haastateltavien kanssa eri lailla, sekä keskustelu voi edetä eri tavoin riippuen 

haastateltavasta. Olennaisinta haastattelussa onkin aihepiiriin huolellinen tutustumi-

nen sekä oikeiden teemojen käsittely. Teemat ovat avainasemassa, jotta sisällönana-

lyysi olisi helpompaa ja jotta niiden teemoittelu tai tyypittely onnistuisi. (Kananen 

2015, 60.) 

Haastateltavia teemahaastatteluun osallistui yhteensä viisi henkilöä ja he ovat kaikki 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksiköstä. He ovat tekemisissä vahvasti 

liikematkustuksen parissa, mistä syystä heitä haastattelemalla saatiin arvokasta tie-

toa opinnäytetyön aiheesta ja tutkimustuloksia ympäristövastuullisesta liikematkai-

lusta. Haastateltavat henkilöt toimivat erilaisissa työtehtävissä, minkä vuoksi vastauk-

sissa oli monipuolisuutta mutta myös saturaatiota. Saturaatiolla tarkoitetaan aineis-

ton kyllääntymistä, eli aineistossa ilmenee samankaltaisuuksia. Kun saturaatiota on 

havaittavissa, voidaan todeta tulosten olevan luotettavia. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) 
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Kyselyn avulla oli mahdollista selvittää Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilöstön 

mielipiteitä sekä asenteita ympäristövastuullisesta liikematkustuksesta. Aiempien 

teemahaastatteluiden vastausten pohjalta luotiin laadullisia kysymyksiä sisältävä ky-

sely Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikön henkilöstölle. Kysely suori-

tettiin anonyymisti, ja sillä pyrittiin selvittämään matkustuskäyttäytymistä, vastuulli-

suusajattelua sekä suhtautumista liikematkustuksen muuttumiseen. Kysely lähetet-

tiin sähköpostitse 113 henkilölle, joista 38 vastasi kyselyyn. 

6.3  Aineiston analyysi 

Tässä opinnäytetyössä teemahaastattelujen analysointi onnistuu helpoiten teemoit-

telulla ja tyypittelyllä. Teemahaastatteluiden valmiiden teemojen pohjalta aineistoa 

on suhteellisen helppo käsitellä ja jaotella.  

Teemoittelussa haastatteluaineisto litteroinnin jälkeen järjestellään teemoihin, jotka 

ovat nousseet ilmi haastatteluissa. Näin aineisto voidaan analysoida helpommin, kun 

aineisto on järjestelty teemojen mukaan. Teemahaastattelussa teemat ovat jo jäsen-

nelty, joten järjestely onnistuu melko vaivattomasti. Tyypittely onkin hieman laajem-

paa työstämistä teemoittelusta, sillä tyypittelyllä pyritään tiivistämään teemat ja löy-

tämään tyypillisyyksiä aineistoista eri teemojen alla. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006.) 

7 Tutkimuksen tulokset 

7.1 Haastattelun tulokset 

Tutkimuksen haastattelut suoritettiin kesäkuussa 2019, jolloin tehtiin taustatutki-

musta Jyväskylän ammattikorkeakoulun liikematkustukseen liittyen sekä vastuulli-

suusajattelun kartoitusta. Haastatteluja oli yhteensä viisi ja haastattelutilanteet olivat 
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hyvin rentoja ja vapaamuotoisia. Jokaiseen haastatteluun varattiin aikaa 60 minuut-

tia, mutta keskimääräinen haastattelupituus oli 44 minuuttia. Haastattelut pysyivät 

pääosin aiheessa, mutta laajojen kokonaisuuksien käsittäminen vaati tiedonhakua 

hieman aiheen ulkopuolelta. Jokainen haastattelutilanne oli erilainen, mistä syystä 

haastatteluiden rakenteet erosivat toisistaan.  

Haastateltavat olivat erilaisista työtehtävistä, mutta kaikilla oli yhteys liikematkailuun 

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Tästä syystä haluttiin selvittää tarkemmin, millai-

sissa työtehtävissä he ovat ja miten liikematkailun ympäristövastuullisuus näkyy hei-

dän tehtävissään.  

Haastatteluiden runkokysymyksinä esitettiin seuraavat: 

1. Mikä on roolisi liikematkailun kentässä? 

2. Miten ympäristövastuu näkyy liikematkailussa Jyväskylän ammattikorkeakou-

lussa? 

3. Miten matkustussääntö rajaa liikematkustusta? 

4. Miten matkatoimisto HRG viestii ympäristövastuullisuudesta? 

Ensimmäisenä kysyttiin ”Mikä on roolisi liikematkailun kentässä?” Haastateltavat va-

littiin tarkkaan sillä perusteella, että heillä kaikilla olisi näkemys liikematkailusta. Osa 

heistä matkustaa paljon työnsä puolesta, jolloin näkökulmaa voisi löytyä matkustus-

säännön tuomista ohjeistuksista ja niiden vaikutuksista ympäristövastuulliseen liike-

matkailuun ja matkustusvaihtoehtojen valintaan. Osa haastateltavista työskentelee 

matkahallinnollisissa tehtävissä, joten matkustuspolitiikkaan sekä hallinnollisiin as-

pekteihin oli mahdollista tutustua. Heidän kauttaan selvisi esimerkiksi kustannuste-

hokkuuden tarve osin verovaroin toimivassa organisaatiossa. Kustannustehokkuus 

nousi hyvin vahvasti esille kaikista haastatteluista, mikä onkin yksi tärkeä havainto 

opinnäytetyötä varten. Liikematkustus on kallista järjestää, mistä syystä matkustus-

säännöllä pyritään myös karsimaan turhia kuluja.  
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Lisäksi haastateltavien joukossa oli henkilöitä, jotka ovat matkatoimisto HRG:n 

kanssa tekemisissä. Heiltä oli mahdollisuus selvittää vuorovaikutusta kansainvälisen 

organisaation ja oppilaitoksen välillä, ja kuinka suuressa arvossa ympäristövastuu on 

kyseisellä matkatoimistolla. 

Toiseksi selvitettiin ”Miten ympäristövastuullisuus näkyy liikematkailussa Jyväskylän 

ammattikorkeakoulussa?” Ympäristövastuun näkyvyys liikematkailussa ilmeni esi-

merkiksi julkisten liikenneyhteyksien valintana. Osalle valinta käyttää junaa on ympä-

ristöteko, mutta samalla mahdollisuus työskennellä matkan aikana. Lisäksi henkilö-

kohtaisten valintojen tärkeyttä painotettiin, joista esimerkiksi mainittiin ruokailutot-

tumukset ja ruokahävikin vähentäminen, kertakäyttömuovin vastuullinen käyttö ja 

jätteiden kierrätys. Liikematkailun ympäristövastuullisuutta näkyvyyttä ilmaistiin 

myös matkan pituudella; tarpeettoman pitkiä matkoja pyrittiin välttämään ja suosit-

tiin suoria lentoja, sillä välipysähdykset matkan aikana lisäävät ilmastokuormitusta. 

Kolmantena kysyttiin ”Miten matkustussääntö rajaa liikematkustusta?” Ympäristö-

vastuun näkyvyys nousi kaikilta haastateltavilta esiin matkustussäännön kautta. Mat-

kustussäännöllä pyritään luomaan yhteiset pelisäännöt liikematkustukseen, joita 

kaikkien on helppo noudattaa. Haastattelujen mukaan matkustuskilometrejä tulee 

melko vaihtelevasti, sillä työtehtävien takia matkustusmäärät vaihtelevat hyvinkin 

paljon; osa haastateltavista ei ole nykyisessä työtehtävässään matkustanut työnsä 

puolesta ollenkaan, kun taas osalla matkoja kertyy ulkomaanmatkoja kolmesta nel-

jään vuodessa sekä kotimaanmatkoja kuukausittain. Matkustussääntökäytänteet vai-

kuttavat esimerkiksi julkisten liikennemuotojen käyttöön ja niitä suositaan oman au-

ton käytön sijaan. Yksityisautoilua työn puolesta matkustaessa on perusteltava, mistä 

syystä julkiset liikenneyhteydet varsinkin Etelä-Suomeen huomioidaan ensisijaisesti. 

Lentomatkailu nousi harvakseltaan esiin, sillä Tikkakosken lentoasemalta lentäminen 

ei ajankäytöllisesti eikä taloudellisesti ole usein järkevää. Yksi haastateltavista kiteytti 

matkustusohjeen seuraavasti: 
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Matkustusohje sääntelee juuri tätä julkisten kulkuneuvojen käyttöä, eli aina 
priorisoidaan julkisia kulkuneuvoja. Sitten on ohjeita siitä taksin käytöstä, on 
ohjeita siitä, että milloin on perusteltua mennä edellisenä iltana hotelliin yöksi, 
kun aamulla vasta alkaa palaveri - -  

Neljäntenä selvitettiin ”Miten matkatoimisto HRG viestii ympäristövastuullisuu-

desta?” Tähän kysymykseen viides haastateltava osasi kertoa tarkemmin, sillä hän 

hoitaa matkatoimistokumppanuuksia ja on yhteydessä HRG:n yhteyshenkilöihin. Hä-

nen mukaansa viestintää ympäristövastuullisuudesta on suoranaisesti hyvin vähän, 

mutta matkatoimiston sopimukset esimerkiksi hotellitarjonnasta viestii hänen mu-

kaansa vastuunkannosta. Esimerkkeinä Scandic Hotels -sekä Nordic Choice -ketjut, 

jotka mainittiin luvussa 5.2. Kyseiset ketjut ovat edistäneet ympäristövastuullisuut-

taan huomattavasti ja siitä syystä ansainneet ympäristösertifikaatteja. 

7.2 Kyselyn tulokset 

Webropol-kysely (Liite 1) lähetettiin sähköpostitse liiketoimintayksikön 113:lle henki-

löstön jäsenelle, joista 38 vastasi kyselyyn. Vastausprosentti oli kokonaisuudessaan 

34%. Kysymyksiä kyselyssä oli yhteensä 18, mutta osa kysymyksistä oli tarkoitettu 

vastattavaksi vain niille, jotka eivät ole liikematkustaneet kahden vuoden aikana. 

Pohdinnat- osiossa käsitellään tarkemmin kyselyn onnistuneisuutta. 

Kyselyn alussa esitettiin kysymyksiä iästä ja sukupuolesta, mutta muuten kysely oli 

anonyymi. Näiden yleisten kysymysten jälkeen selvitettiin, ovatko vastaajat matkus-

taneet työnsä puolesta viimeisen kahden vuoden aikana. Osoittautui, että jopa 82% 

vastaajista eli 31 henkilöä, on matkustanut viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä 

pitää sisällään niin kotimaan kuin ulkomaan liikematkat. 18% vastaajista eli 7 henki-

löä ei ole matkustanut ollenkaan, joten heille osoitetut kysymykset tulevat vasta ky-

selyn lopussa.  

Seuraavaksi kysyttiin kotimaan liikematkailun tiheyttä vuoden aikana. Vastaukset 

vaihtelivat alle viidestä matkasta vuodessa jopa 2-3 kertaan viikossa. Näissäkin 
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vastauksissa liikematkailun polarisoituminen näkyy vahvasti; osa matkustaa viikoit-

tain ja osa kerran vuodessa, jos sitäkään. Kotimaan liikematkailua voi olla maakunnan 

sisälläkin tehdyt matkat, joten matkakertoja voi kertyä nopeasti. Ulkomaan liikemat-

kailun tiheydessä on selkeämmin havaittavissa samankaltaisuuksia. 31 vastaajasta 7 

on matkustanut ulkomaille useammin kuin kerran vuodessa, 15 on matkustanut enin-

tään kerran ja 8 ei ole matkustanut ollenkaan ulkomaille. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa matkatoimistokumppanuus HRG:n kanssa velvoit-

taa käyttämään matkatoimiston tarjoamia palveluita matkustukseen ja majoitukseen, 

mistä syystä mahdollisuus vaikuttaa liikematkan suunnitteluun ja toteutukseen voi 

olla vaihtelevaa. Kyselyssä haluttiin selvittää vastaajien mahdollisuutta vaikuttaa lii-

kematkan suunnitteluun ja toteutukseen. Vastaajista 81% vastaajista koki voivansa 

vaikuttaa suunnitteluun ja toteutukseen, 13% vastaajista ei voinut mielestään vaikut-

taa ja 6% ei osannut sanoa. Suurin osa koki voivansa vaikuttaa liikematkan suunnitte-

luun ja toteutukseen, ja vastausten perusteella liikematkailussa aikataulutukseen ja 

kulkuneuvon valintaan pystyttiin vaikuttamaan eniten.  

Vastauksista ilmeni myös, että lennot ja hotellit oli myös mahdollista valita itse, 

mutta matkatoimisto HRG:n järjestelmästä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun anta-

mat ohjeistukset ja säännöt rajoittavat mahdollisuuksia hieman, mutta keskittämällä 

liikematkailun tarvittavat palvelut yhden matkatoimiston järjestettäväksi, on se koko-

naiskustannuksiltaan kuitenkin suhteessa edullisempi.   

Seuraavana kyselyssä haluttiin selvittää ympäristövastuullisuuden vaikutusta mat-

kustuskäyttäytymiseen liikematkailussa. 58% vastaajista eli 18 henkilöä koki ympä-

ristövastuullisuuden vaikuttavan matkustuskäyttäytymiseensä jo tässä vaiheessa. 

Jopa 74 % eli 23 henkilöä olisi myös valmiita muuttamaan matkustuskäyttäytymis-

tään ympäristövastuullisempaan suuntaan. Vastaajat kertoivat vapaasti keinoja, joi-

den avulla voisivat muuttaa käyttäytymistään. Selkeästi eniten vastauksia tuli 
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etätöiden puolesta, lentomatkustuksen vähentämisestä ja julkisen liikenteen hyödyn-

tämisestä. Lisäksi kimppakyydeistä mainittiin useamman kerran: 

Voisin käyttää matkaan enemmän aikaa, jotta esimerkiksi onnistuisi 
kimppakyydit tai maateitse matkustaminen. Jos mahdollista, jätetään  
matkustus pois ja pidetään tapaamiset etänä - -  

Liikematkustuksesta siirtyminen ainoastaan etätapaamisiin ei ole niin yksinkertaista, 

sillä teemahaastatteluissa nousi esiin ensivaikutelman luomisen ongelma etänä. Sopi-

musten ja yhteistöiden luomiseen vaaditaan tapaaminen kasvokkain, jolloin luodaan 

ensivaikutelma organisaatiosta. Etäyhteydellä ensivaikutelman luominen voi olla 

haasteellista, mutta ei mahdotonta. 

 

Kuvio 5. Keinot ympäristövastuullisempaan liikematkustukseen. 

Seuraavaksi kyselyssä käsiteltiin, mitä matkustusmuotoa suosittiin ja juna oli suosi-

tuin ylivoimaisesti. Toistuvia perusteluja oli esimerkiksi ympäristöystävällisyys, no-

peus, sujuvuus, mahdollisuus työskentelyyn ja mukavuus. Junan jälkeen suosittuja 

matkustusmuotoja olivat linja-auto sekä oma auto. Ulkomaille matkustaessa 
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lentäminen oli suosituin matkustusmuoto. Matkustusmuodon valinta on tärkeää lii-

kematkalla ajankäytöllisistä ja taloudellisista syistä. 

Liikematkan sujuvuus voi olla riippuvainen monesta asiasta, ja siksi kyselyssä kysyt-

tiinkin seuraavaksi tärkeimpiä elementtejä liikematkalla.  Liikematka usein on lyhyt 

vierailu eri kaupungissa tai jopa maassa, joten siksi vastaajistakin suurin osa vastasi 

tärkeimmäksi elementiksi nopeuden ja toimivuuden. Jokainen vastaaja mainitsi neljä 

tärkeintä elementtiä liikematkalla ja hyvät nettiyhteydet sekä työskentelymahdolli-

suudet mainittiin myös useaan otteeseen kyselyssä. Majoitus ja sen taso olivat myös 

tärkeitä vastaajille, sillä lepo ja riittävä uni takaavat mielekkään työmatkan. Näiden 

elementtien jälkeen vastuullisuus ja ekologisuus tulivat vastauksissa ilmi.  

Kyselyssä vastasivat erikseen vielä henkilöt, jotka eivät ole matkustaneet työn puo-

lesta viimeisen kahden vuoden aikana. Kyselyn mukaan seitsemän henkilöä ei ole 

matkustanut, mutta jos matkustaisi työn puolesta, matkustusmuoto olisi tässäkin ta-

pauksessa juna. Junan suosiota perusteltiin samoilla ajatuksilla kuin aiemminkin, eli 

ympäristöystävällisyydellä, työntekomahdollisuudella sekä toimivuudella.  

Neljä tärkeintä elementtiä olivat hyvin pitkälti samat ei-matkustaneilla. Nopeus ja 

toimivuus olivat myös tässä kohtaa suosituimmat, mutta viisi vastaajaa seitsemästä 

vastasi majoituksen tärkeyden toiseksi ja palvelun kolmanneksi. Kestävyys ja ekologi-

suus olivat yhtä lailla tärkeitä vastaajille.  

Viimeisenä kysymyksenä kaikille yhteisesti oli ympäristöasioiden merkitys ja tärkeys 

vastaajille. Jokainen vastaaja koki ympäristöasiat tärkeiksi ja huoli ilmastonmuutok-

sesta nousi esiin. Monelle vastaajista ympäristöasioista huolehtiminen on itsestään-

selvyys, sillä tulevaisuuden jälkipolvilla on oltava terve elinympäristö. 
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7.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuus on varmistettava varsinkin laadullisessa tutkimuksessa. 

Kvalitatiivisessa, eli laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuteen vaikuttavat erinäiset 

tekijät paljon helpommin kuin määrällisessä tutkimuksessa ja tästä syystä luotetta-

vuusarvion tekeminen on vaikeampaa. Tutkimuksen luotettavuus tulee ottaa huomi-

oon heti prosessin alkuvaiheessa, sillä jälkikäteen on mahdotonta parantaa luotetta-

vuutta. (Kananen 2010, 69.) 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan mitata reliabiliteetilla ja validiteetilla. Reliabili-

teetti tarkoittaa tutkimustulosten pysyvyyttä, eli toistettaessa tutkimusta esimerkiksi 

toisessa oppilaitoksessa, tulokset pysyisivät samankaltaisina. Validiteetti tarkoittaa 

tutkimustulosten yleistettävyyttä, eli saadut tutkimustulokset voitaisiin siirtää vastaa-

viin tilanteisiin ja pitäisivät silloinkin paikkansa. (Mts 69.) 

Tutkimusta voidaan pitää luotettavana, sillä vastauksissa ilmeni saturaatiota eli kyl-

lääntymistä. Samankaltaisia vastauksia ilmeni ja luultavasti toistettaessa tutkimusta, 

samankaltaisia vastauksia olisi silloinkin. Tutkittava ilmiö on ajankohtainen ja keskus-

telu aiheesta lisääntyy jatkuvasti. Aiheeseen liittyvää tutkimustietoa ja teoriaa löytyy 

paljon, pääosin kestävästä matkailusta. Tutkimus vastasi ennalta asetettuun tutki-

muskysymykseen. Teemahaastattelut onnistuivat odotetusti ja aineisto oli kattavaa. 

Reliabiliteettiin negatiivisesti vaikutti kyselyn vajavainen testaus etukäteen. Osa kysy-

myksistä testattiin yksittäisillä henkilöillä ennen varsinaista kyselyä, mutta kyselyn vii-

meistelyvaiheessa muutoksia piti tehdä ja muutoksia ei testattu ennen kyselyn julkai-

sua.  

Lisäksi Webropol -kyselypohjaan tutustuminen etukäteen ja testikysely olisivat olleet 

tarpeellisia. Kyselyn (Liite 1) runko oli ymmärrettävä ja jokainen vastaaja vastasi kaik-

kiin tarvittaviin kysymyksiin, mutta esimerkiksi liikematkustusta tehneiden ja ei-mat-

kustaneiden osiot olisi pitänyt tarkentaa paremmin. Tästä syystä osa työn puolesta 
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matkanneista vastasi ei-työn puolesta matkanneiden osioon. Kyseiset vastaukset to-

sin onnistuttiin seuloa joukosta, sillä vastauksista pystyttiin päättelemään, jos on vas-

tannut jo aiemmin: 

vastasin jo aiemmin kohdassa 14. 

Kehitysehdotukset 

Kyselyssä ja haastatteluissa nousi esiin kehitysehdotuksia liikematkailun ympäristö-

vastuullisuuteen liittyen. Tutkimuksesta ja vastauksista voidaan päätellä, että liike-

matkailu Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on suurimmaksi osaksi kotimaan matkai-

lua, mutta myös ulkomaan matkailua. Ulkomaan matkailua tehdään harvemmin, 

mutta luultavasti työmatka kestää hieman pidempään kuin kotimaassa. Tästä voi-

daan olettaa, että ulkomailla matkustusmuotojen käyttö on luultavasti vaihtelevam-

paa ja matkustuskilometrien määrä on suurempi. Eri mantereiden välillä matkustus-

muodoista lentäminen oli varteenotettavin vaihtoehto, ainoastaan Ruotsiin ja Viroon 

suunnatuilla liikematkoilla mainittiin laivayhteydet. Ulkomailla julkisten liikenneyh-

teyksien käyttö voi olla myös hieman haastavampaa, sillä uudessa ympäristössä voi 

olla haasteellista löytää sopivat liikenneyhteydet aikataulun sallimissa rajoissa. Tästä 

syystä taksin tai jopa oman auton käyttö on usein perusteltua ja mahdollista käyttää. 

Yhteiskyydeistä mainittiin useampaan otteeseen, ja niitä toivottiin lisää.  

Tutkimuksesta selvisi tutkittavien valmiudet tehdä enemmän etätöitä ja verkkotapaa-

misia sekä vähentää liikematkustusta ympäristövastuullisuuden puolesta. Osa liike-

matkoista koettiin jopa turhiksi, joten verkkotapaamisille luultavasti löytyisi enem-

män tilaa. Teknologian ja verkkoyhteyksien kehityksen myötä verkkotapaamisten 

laatu on kehittynyt valtavasti, joten ongelmaa laitteiston ja yhteyksien puolesta tus-

kin on.  
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Tutkimuksessa ilmeni myös, että matkatoimisto HRG:n palveluita käyttävät kunnat, 

oppilaitokset ja organisaatiot voisivat palveluiden käytön lisäksi vaatia enemmän toi-

mia matkatoimistolta. Esimerkiksi tehokkaammalla viestinnällä ja läpinäkyvyydellä 

voitaisiin viestiä palveluiden käyttäjille paremmin organisaation ympäristöarvoista, 

sillä tutkimuksen mukaan viestintä ympäristövastuullisuudesta oli hyvin vähäistä. 

Viestintää ilmeni suurimmaksi osaksi taloudellisen vastuullisuuden osalta.  

Haastatteluissa ilmeni kehitysideoita liittyen keskustelun lisäämiseen sekä etäyhteyk-

siin panostamiseen. Keskustelulla pyrittäisiin lisäämään tietoisuutta ympäristövas-

tuullisemman liikematkustuksen puolesta sekä kyseenalaistamaan liikematkojen tar-

peellisuutta. Kyseenalaistamalla voisi karsia ylimääräisiä matkoja ja sitä myötä myös 

kustannuksia. Säästämällä ylimääräisiä liikematkoja, voisi olla mahdollista panostaa 

enemmän ympäristövastuuseen esimerkiksi matkanjärjestelyjen, matkustusmuoto-

jen tai ruokailujen suhteen. Eräässä haastattelussa mainittiin Twitter-keskustelusta, 

jossa toivottiin keskustelua vastuullisemman matkailun puolesta Helsingin yliopis-

tossa, ja kuinka Jyväskylän ammattikorkeakoulussa aiheesta pitäisi keskustella myös 

lisää: 

- - Itse kaipaisin sitä keskustelua et me voitais esimerkiksi JAMK:ssa linjata, että 
lähetäänkö hyvittämään tai kompensoimaan lentojen aiheuttamia hiilidioksidi-
päästöjä. Siitä pitäis mun mielestä ihan rohkeesti uskaltaa keskustella, että mi-
ten tehdään. Lisäksi se, että ehkä itse voisin ihan hyvin pohtia enemmän sitä, 
mikä on tarpeellinen pitkän matkan lento. Että oikeesti pohtia enemmän sitä, 
kannattaako lähettää 1,2,3 ihmistä vaikka Vietnamiin, vai riittääkö että yksi me-
nee. Ja mä kaipaisin, että me uskallettais keskustella tästä, mutta selvästikään 
tästä aiheesta ei oo vielä käynnistetty mitään keskustelua. Tottakai talouden ni-
missä aina pohditaan, kannattaako lähettää kuinka monta, mutta tavallaan siitä 
vastuullisuusnäkökulmasta sitä keskustelua ei käydä. 
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8 Pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa liikematkailun ympäristövastuullisuutta Jy-

väskylän ammattikorkeakoulussa ja vastuullisuusajattelua sekä asenteita ympäristö-

vastuullisuuteen liittyen. Keskustelu liikematkailun ympäristövastuullisuudesta on 

vielä melko vähäistä, ja tämän opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli myös lisätä kes-

kustelua. Ilmastoaiheinen keskustelu on ollut melko arkaluontoista muutenkin, koska 

vastuuta on pyritty kohdistamaan muille tahoille, suuremmille organisaatioille ja 

isomman mittakaavan keskusteluissa myös toisille, ”suuripäästöisimmille” valtioille, 

Usein keskustelut kiertävät kehää, eikä ilmasto-ongelmaan löydy ratkaisua, kuten 

YK:n ilmastokokouksessa New Yorkissa havaittiin (Toivonen 2019). Ongelmaan on 

viime aikoina alettu tarttua kansainvälisellä tasolla ja isolla mittakaavalla, mutta tär-

keää on lisätä tietoisuutta myös kansallisella tasolla sekä muuttaa vanhoja käytän-

teitä uuteen suuntaan. Tästä syystä aiheeksi valittiin liikematkailun ympäristövastuul-

lisuus, sillä liikematkailussa talous päättää usein ympäristövastuullisuuden suunnan. 

Aihe on esimerkki siitä, kuinka omilla valinnoilla varsinkin on merkitystä, vaikka orga-

nisaation budjetti asettaisi joitain rajoituksia.  

Liikematkustusta tutkiessa ja keskustellessa aiheesta Jyväskylän ammattikorkeakou-

lun henkilöstön sekä työkollegoiden kanssa heräsi idea liikematkailun ympäristövas-

tuullisuuden seurannasta. Matkustuspolitiikan ja säännösten muuttamiseen vaadit-

taisiin hyvin paljon resursseja sekä aikaa, joten henkilökohtaisen seurannan avulla 

voisi herättää ajatuksia ympäristövastuullisista valinnoista liikematkalla, joita voisi 

myös omaksua arkeen yleisestikin. Seurannalla voisi asettaa itselleen tavoitteita ja 

haastaa itseään ja muita liikematkustuksen aikana, esimerkiksi minimoida henkilöau-

ton käyttöä, käyttää yhteiskyydityksiä, syödä kasviperäistä tai lähellä tuotettua ruo-

kaa tai lajitella jätteet entistä tehokkaammin. Pienilläkin teoilla on tunnetusti vaiku-

tusta, kuten kyselyssäkin useampaan otteeseen ilmeni: 
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Jokaisen tulisi antaa oma kontribuutionsa ympäristöasioille. Emme voi 
ajatella, että joku toinen tekee sen puolestamme. Muutos parempaan 
alkaa yksittäisistä teoista - -  

Seuranta voisi olla tempaus ympäristövastuullisemman liikematkailun puolesta ja 

työkollegat voisivat haastaa toisiaan esimerkiksi vuoden aikana seuraamaan valinto-

jaan matkan aikana. Tempauksen tärkein tavoite voisikin olla tietoisuuden lisääminen 

ja ympäristövastuuajattelun kasvattaminen myös liikematkailun saralla. Liikematkai-

lun voisi olettaa antavan vain tietyn verran mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristövas-

tuullisuuteen, sillä aikataulut ja menot ovat usein ennalta järjestelty.  

Opinnäytetyö on tutkijan mielestä onnistunut, sillä ongelmaan onnistuttiin löytä-

mään uusia näkökulmia ja mahdollisia kehityskohteita. Yksilön vastuu matkaillessa 

nousi tärkeäksi havainnoksi, sekä matkailijoiden ja organisaation vaatimukset matka-

toimistolta ja niiden palveluilta.  

Tutkimuksen edetessä muutamia ongelmia ilmeni haastatteluissa sekä kyselyssä. 

Haastatteluissa esitetyt kysymykset eivät olleet täysin relevantteja kysyä kaikilta 

haastateltavilta, sillä kaikkiin kysymyksiin ei osattu vastata. Tästä syystä jouduttiin 

haastattelemaan useampaa henkilöä kuin aluksi suunniteltiin ja räätälöidä kysymys-

pohjaa hieman erilaiseksi riippuen haastateltavasta. Toisaalta näin saatiin monipuoli-

sesti tietoa ja taustatutkimusta, mutta olisi pitänyt perehtyä hieman tarkemmin ketä 

haastattelee ja mitä kysyy. 

Kyselyssä ilmeni teknisiä ongelmia, sillä Webropol -sivusto ei ollut kovin tuttu. Aikaa 

kyselyn tekemiseen olisi pitänyt käyttää enemmän, ja siitä syystä osa kysymyksistä 

saattoi jäädä hieman epäselväksi. Tutkimuksen luotettavuus -osiossa mainittiin kyse-

lyn rakenteen vaikutuksesta tutkimuksen luotettavuuteen, sillä osa vastaajista vastasi 

osioon, johon kaikkien ei olisi tarvinnut vastata. Tämä oli yksi ongelma, joka olisi pitä-

nyt tarkistaa esimerkiksi esikyselyllä.  
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Jatkotutkimusta voisi tehdä esimerkiksi matkatoimisto HRG:n ja Jyväskylän ammatti-

korkeakoulun välisestä viestinnästä. Haastatteluiden mukaan viestintä niin suuren ja 

kansainvälisen yrityksen puolesta on harmillisen vähäistä, vaikka yrityksellä on yh-

teyshenkilöitä Suomessa. Tutkimusta voisi tehdä myös matkatoimisto HRG:n ympä-

ristöarvoista, ja kuinka suuri vaikutus suuren matkatoimiston arvopohjalla on ylipää-

tään vastuulliseen matkailuun kansallisella kuin myös kansainvälisellä tasolla. 
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Liitteet 

Liite 1 Kyselylomake Webpropol - kyselyyn 

Teen tutkimusta opinnäytetyötäni varten Jyväskylän Ammattikorkeakoulun liiketoi-
mintayksikön henkilöstön liikematkustustottumuksista liittyen ympäristövastuullisuu-
teen liikematkailussa. Haluan selvittää teidän roolianne liikematkojen suunnittelussa 
sekä toteuttamisessa, ja myöskin teidän arvojanne liikematkustukseen liittyen. 
 
Liikematkailu ja työn puolesta matkailu= Liikematkailu on työntekoon liittyvää mat-
kailua niin kotimaassa kuin ulkomailla, kuitenkin tavanomaisen elinpiirin ulkopuo-
lella. Kodin ja työpaikan välistä matkaa EI lasketa liikematkaksi. 
 
Kysely vie aikaa n. 15-20 minuuttia ja kysely on täysin anonyymi. 

1. Sukupuoli 

2. Ikä 

3. Oletko matkustanut työsi puolesta viimeisen kahden vuoden aikana? Jos et 
ole matkustanut, siirry kysymykseen 12 

4. Kuinka usein arviolta matkustat vuoden aikana työsi puolesta kotimaassa? 

5. Kuinka usein arviolta matkustat vuoden aikana työsi puolesta ulkomailla? 

6. Oletko voinut vaikuttaa liikematkan suunnitteluun ja toteutukseen?  

7. Jos olet voinut vaikuttaa suunnitteluun ja toteutukseen, niin miten? 

https://www.univaasa.fi/fi/news/ysukupolvi/
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8. Vaikuttaako ympäristövastuullisuus matkustuskäyttäytymiseesi? 

9. Olisitko valmis muuttamaan matkustuskäyttäytymistäsi ympäristövastuulli-
suuden näkökulmasta? 

10. Jos olisit valmis muuttamaan matkustuskäyttäytymistäsi ympäristövastuulli-
suuden näkökulmasta, niin miten?  

11. Millaisia matkustusmuotoja (esimerkiksi liikkuminen lentäen, bussilla, junalla, 
omalla autolla) suosit liikematkaillessa ja miksi?  

12. Mitkä ovat tärkeimpiä elementtejä työn puolesta matkustaessa? Sijoita alle 
neljä tärkeintä elementtiä, tärkein ylimpänä. Esimerkiksi nopeus siirtymissä, 
kestävyys, ekologisuus, toimivuus, hinta, palvelu, ruokailu, majoitus. 

1. _____________ 

2. _____________ 

3. _____________ 

4. _____________ 

13. Ovatko ympäristö asiat sinulle tärkeitä? 

14. Mitä ympäristöasiat merkitsevät sinulle? 

 

Jos et ole matkustanut työsi puolesta viimeisen kahden vuoden aikana 

15. Jos matkustaisit, millaisia matkustusmuotoja suosisit ja miksi? Esimerkiksi liik-
kuminen lentäen, bussilla, junalla, omalla autolla, ja miksi? 

16. Mitkä elementit olisivat sinulle tärkeimpiä matkustaessasi työn puolesta? Si-
joita alle neljä tärkeintä elementtiä, tärkein ylimpänä. Esimerkiksi nopeus siir-
tymissä, kestävyys, ekologisuus, toimivuus, hinta, palvelu, ruokailu, majoitus.  

1. _____________ 

2. _____________ 

3. _____________ 

4. _____________ 
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17. Ovatko ympäristöasiat sinulle tärkeitä? 

18. Mitä ympäristöasiat merkitsevät sinulle? 


