
Matkahallinnan esiselvitys

 
Kysely virastojen matkahallinnon vastuuhenkilöille,  M2-järjestelmävastuuhenkilöille ja pääkäyttäjille  

Organisaatio (kirjoita organisaation koko nimi, ei lyhennyksiä)    

Mikä vaihtoehto kuvaa rooliasi (voit valita useamma n vaihtoehdon)?  
 

  Matkahallinnon vastuuhenkilö  
  M2-järjestelmävastuuhenkilö  
  M2-pääkäyttäjä  

  Jokin muu, mikä   

Mikä on pääasiallinen tehtäväalueesi  
 

  Taloushallinto  
  Henkilöstöhallinto  

  Jokin muu, mikä   

Onko sinulla M2-järjestelmään muita käyttäjärooleja  kuin matkustaja-rooli?  
 

  Kyllä  
  Ei  

Ennen matkaa:  
 
Matkustaja tekee matkasuunnitelman ja anoo tarvittaessa ennakon. Matkustaja tekee matkavaraukset tai pyytää 
matkasihteeriä hoitamaan varaukset. Matkustaja lähettää laskun hyväksyjälle, joka hyväksyy tai hylkää sen. 
 
Matkan jälkeen:  
 
Matkustaja tekee matkalaskun, johon hän liittää  tarvittavat liitteet sekä kohdistaa ostotapahtumat. Lisäksi hän 
tekee anomuksen verollisista korvauksista. Hän tiliöi laskun ja lähettää sen asiatarkastajalle. Tarkastettuaan laskun 
asiatarkastaja lähettää laskun hyväksyjälle, joka hyväksyy tai hylkää sen.  

Arvioi nykyisen prosessin toimivuus kouluarvosanoin  4 - 10. 
 

Mitkä ovat mielestäsi nykyisen prosessin vahvuudet?  

Mikä edellä mainitsemistasi on suurin vahvuus? (Kir joita vain yksi.)    

Mitkä ovat mielestäsi nykyisen prosessin heikkoudet ? 
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Mikä edellä mainitsemistasi on suurin heikkous? (Ki rjoita vain yksi.)    

Miten kehittäisit matkustusprosessia? Perustele vas tauksesi ja kerro, mitä hyötyjä kehittämisellä saav utetaan.  

M2 on Logium Oy:ltä Saas-palveluna hankittu järjestelmä virastojen matka- ja kululaskujen käsittelyyn. Ohjelmistoa 
käytetään selainpohjaisen käyttöliittymän avulla Internetin kautta. 
 
Järjestelmässä voidaan käsitellä matkasuunnitelmat ja -laskut sekä kululaskut ja kilometriveloitukset. Lisäksi 
järjestelmässä voidaan käsitellä verolliset matkakorvaukset ja toimittaa ne liittymällä palkanlaskentaan. Järjestelmästä 
on liittymät maksatus- ja kirjanpitojärjestelmiin. Luottokorttiyhtiöiden tapahtumat siirretään automaattisesti 
järjestelmään.  

Miten arvioisit nykyistä järjestelmää kouluarvosano in 4 - 10.  
 

Mitkä ovat mielestäsi nykyisen järjestelmän vahvuud et?  

Mikä edellä mainitsemistasi on suurin vahvuus? (Kir joita vain yksi.)    

Millä käyttäjäroolilla koet nykyisen järjestelmän k äytön olevan sujuvinta?  
 
 

  Matkustaja 
  Matkasihteeri 
  Asiatarkastaja 
  Hyväksyjä 
  Raportoija 
  Pääkäyttäjä (vain pääkäyttäjät voivat valita) 

Mitkä ovat mielestäsi nykyisen järjestelmän heikkou det?  

Mikä edellä mainitsemistasi on suurin heikkous? Val itse vain yksi vaihtoehto.    

Millä käyttäjäroolilla koet nykyisen järjestelmän k äytön olevan hankalinta?  
 
 

  Matkustaja 
  Matkasihteeri 
  Asiatarkastaja 
  Hyväksyjä 
  Raportoija 
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  Pääkäyttäjä (vain pääkäyttäjät voivat valita) 

Mitä erityisesti tulisi ottaa huomioon uuden matka-  ja kuluhallintajärjestelmän hankinnassa? Perustele , miksi 
nämä asiat ovat tärkeitä.  

Matkustusta, siitä maksettavia korvauksia ja niiden käsittelyä talous- ja henkilöstöhallinnossa ohjaavat useat säädökset 
ja ohjeet.  

Minkä arvosanan antaisit matkustusta ohjaaville ohj eille ja säädöksille kouluarvosanoin 4 - 10?  
 

Mitkä asiat tukevat/mistä ohjeesta on hyötyä virast on matkustuksen ohjaamisessa? Voit valita useita.  
 

  Matka-VES  
  Talousarviolaki ja –asetus  
  Viraston matkustusohje  
  Viraston taloussääntö  
  Määräykset valtion maksuaikakortin käytöstä  
  Verohallinnon ohjeet  

  Jokin muu, mikä   

Tässä voit perustella valintasi.  

Mitkä asiat ovat esteenä/hankaloittavat viraston ma tkustuksen ohjausta?  
 

  Matka-VES  
  Talousarviolaki ja –asetus  
  Viraston matkustusohje  
  Viraston taloussääntö  
  Määräykset valtion maksuaikakortin käytöstä  
  Verohallinnon ohjeet  

  Jokin muu, mikä   

Tässä voit perustella valintasi.  

Miten kehittäisit/muuttaisit matkustusta ohjaavia o hjeita ja säädöksiä. Perustele vastauksesi.  
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Nykyisessä toimintamallissa Valtiovarainministeriö vastaa matkustuksen strategisesta ohjauksesta ja Valtiokonttorin 
Hallinnon ohjaus matkustus-prosessin operatiivisesta ohjaamisesta ja kehittämisestä. Valtion it-palvelukeskuksen 
vastuulla on hankitun järjestelmäpalvelun sopimusseuranta ja yhteistyö järjestelmätoimittajan kanssa. Palkeet 
puolestaan tuottaa matkahallintapalvelun asiakasvirastoilleen, joiden kautta se näkyy loppukäyttäjillä.  

Minkä kouluarvosanan 4 - 10 antaisit nykyiselle toi mintamallille?  
 

Mitkä ovat nykyisen toimintamallin vahvuudet? Perus tele vastauksesi.  

Mitkä ovat nykyisen toimintamallin heikkoudet? Peru stele vastauksesi.  

Miten kehittäisit/muuttaisit nykyistä toimintamalli a? Perustele vastauksesi.  

Tähän voit kirjoittaa niitä asioita, jotka matkahal linnan esiselvityksessä tulisi ottaa huomioon.  
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