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• Matka- ja kuluhallintajärjestelmä 

M2 Bluen käyttöönotto 

Palvelunhallintaportaali Pointin 

esittely asiakkaan näkökulmasta



M2 Bluen käyttöönotto



Aiheina

• M2 Blue käyttöön 1.11.2017 – uudet toiminnallisuudet

• Myöhemmin tulossa olevat toiminnallisuudet

• M2 Classic → M2 Blue – mikä muuttuu

• M2 Classic → M2 Blue – mikä säilyy

• M2 Blue käyttöön 1.11.2017 – ohjeet



M2 Blue käyttöön 1.11.2017

• Pilotointi 1.10.-31.10.

• Liikennevirasto ja Palkeet

• Käyttöön tulevat uudet toiminnallisuudet

• Käyttäjän henkilökohtaiset tiliöintimallit  henkilökohtaiset suosikkitiliöinnit

• Laskun tekeminen toiselle valtion organisaatiolle

• Matkatiliostot – rakenteinen tieto

• M2 Mobiilin laajennukset

• Matkasuunnitelman ja matkalaskun kaikki käsittelyvaiheiden käsittely mahdollistuu

• Päivärahan edellytyksenä olevan kilometrimäärän (15 km) alittavalle matkalle ei voi tehdä 

päivärahaveloitusta



Myöhemmin tulossa

• Matkalaskun käsittely ilman erillistä asiatarkastusta ja hyväksyntää

• Toiminnallisuuden sisältöön ja käyttöönoton ajankohtaan vaikuttaa 

Talousarvioasetuksen 38§:n tuleva muotoilu

• Tavoite käyttöönotolle 1.1.2018

• Pysyvä matkamääräys

• Tavoite käyttöönotolle 1.1.2018

• Maksuaikakortti rakenteinen tieto

• Uusi raportointi

• Käyttöönotto ensi vuonna

• M2 Classicin raportointi edelleen käytössä

o Käyttäjien itse arkistoitavaksi valitsemat raportit –toiminnallisuus nyt käytössä



M2 Classic → M2 Blue – mikä muuttuu

• Käyttöliittymä vaihtuu

• M2 Classicin punaisesta M2 Bluen siniseksi

• Organisaatiohistorian toimintatapa muuttuu

• M2 Blue näyttää, mihin organisaatioon matkustaja tekee laskua

• Matkustaja pystyy valitsemaan oikean 

kustannuspaikan/organisaation/yksikön itse

• Kielisyyden valinta tehdään M2 Bluessa

• Virtu-linkki vaihtuu

• Yksi linkki, sama kaikilla kielillä



M2 Classic → M2 Blue – mikä säilyy

• Käyttöoikeudet 

• Aikaisemmin tehdyt matkasuunnitelmat ja -laskut säilyvät 

käsiteltävissä M2 Bluessa

• Matkustajan tekemät reitit

• M2 kannan määritykset esim. virastokohtaiset kululajit ja 

tiliöintisäännöt säilyvät

• Raportointi edelleen M2 Classicissa



M2 Blue käyttöön 1.11.2017 – ohjeet

• Ohjeet:
• Kiekun ohje-pankkiin

• Word-pohjaiset ohjeet:

Matkustajan käyttöliittymä

Matkasihteerin käyttöliittymä

Matkasuunnitelman tekeminen

Matkalaskun tekeminen

Kulu- ja kilometriveloitus

Ohje hyväksyjälle

Henkilökohtaisen suosikkitiliöinnin luominen

Suunnitelman ja matkalaskun tekeminen kustannuspaikkamuutoksissa

• Video-ohje:

Matkasuunnitelma M2 Blue

Matkalasku M2 Blue

Muita video-ohjeita pilotoinnin palautteiden pohjalta

• Koulutuskannan käyttö

• M2 Blue käyttöliittymäkoulutusta voi tarvittaessa tilata toimittajalta



Uusi ote ja uudet eväät asiakaspalveluun



Digitalisoinnin periaatteet



Asiakaspalvelun uudistaminen

• Miksi uudistetaan
- Haluamme palvella asiakkaitamme paremmin ja varmistaa katkeamattoman palveluketjun

- Muutoksessa on huomioitu asiakaspalaute ja asiakkaiden toiveet, joita on kerätty 
asiakastyytyväisyyskyselyssä sekä asiakashaastatteluilla. 

- Asiakaspalvelun uusi toimintamalli sekä sitä tukeva järjestelmä varmistavat tiedonkulun ja läpinäkyvyyden 
(pois siiloista)

- Tavoitteena on hyvä tavoitettavuus, helppokäyttöisyys, laadukas palvelukokemus ja itsepalvelu

- AT-järjestelmä ei ole nykypäivää, siitä saatu palaute on ollut huonoa

- Palkeet uudistuu, asiakaspalvelu on jatkossa entistä vahvempi painopiste ja myös organisoitumista, 
osaamista ja kehittämistä ohjaava periaate

• Mikä muuttuu
- Jatkossa palvelun saa yhden kontaktin periaatteella. Asiakkaan ei tarvitse tuntea Palkeiden organisaatiota 

haluamansa palvelun saamiseksi.

- Yksi keskitetty yhtenäinen asiakaspalvelu, jossa asiakas voi valita tarvettaan vastaavan palvelun ja 
palvelukanavan (palvelupyyntö, chat, puhelin). 

- Asiakaspalveluosaaminen laajenee ja henkilöriippuvuus vähenee.

- AT poistuu käytöstä, tilalle tulee Pointti-järjestelmä (esim. hakutoiminto ja raportointi helpottuvat)

- Pointissa on VIRTU-tunnistautuminen



Asiakaspalvelun uudistaminen 

• Aikataulu ja käyttöönotto

- Pointti otetaan käyttöön 1.11.2017

- Käyttöönotosta kerrotaan tarkemmin infoissa syksyn aikana (ei vaadi mittavaa koulutusta)

• Tulevaisuuden näkymät

- Kehittäminen jatkuu

- Virkamiesten ja kansalaisten suora asiointi palveluntarjoajien kanssa lisääntyy

- Palveluiden käyttö siirtyy portaalista mobiiliin

- Tekoälyn tuomat mahdollisuudet  (tiedon hyödyntäminen parantaa palvelujen laatua)

- Palveluiden käytön tuen tarve 24*7

- Keskustelupalstat, some-yhteydenotot



Käyttäjäryhmäkohtaiset kanavat ja palvelut

Virkamiehet

Virastojen 

yhteyshenkilöt

Kansalaiset 

Sisäiset asiakkaat

Järjestelmien käytön tuki: Järjestelmäohjeet, ratkaisupankki

Substanssiohjeet: ratkaisupankki

Käyttäjätuki: käyttöoikeudet ja salasanojen resetointi

Henkilöstön perustietojen ylläpito: Omien pankkitili- ja osoitetietojen muutokset

Järjestelmäportaalit esim. M2

Itsepalvelut 
(Portaalit: Pointti, 

Kieku, M2, Handi)

Palkanlaskennan järjestelmä- ja substanssikysymykset

Matkustuksen järjestelmä- ja substanssikysymykset

(palvelut vaihtelevat käyttäjäryhmän mukaisesti)

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun 

tuki 

Prosessinomistajat, 

toimittajat, 

sidosryhmät

PalvelutKäyttäjäryhmät Kanavat

Esimerkki virastojen yhteyshenkilöiden 

kanavista ja palveluista. 



Pointti palveluhallintajärjestelmän palveluportaali

• Käyttäjät pääsevät käyttämään Palkeiden tarjoamia asiakaspalveluita Pointti-palveluhallintajärjestelmän portaalin 

kautta.

• Palveluportaali on rakennettu käyttäjätarpeiden perusteella ja tavoitteena on, että palveluportaalia käytetään sen 

helppokäyttöisyyden takia ja koska sieltä löytyy vastaus tärkeimpiin ja useimmin esille nouseviin kysymyksiin

• Palveluportaalia käytetään esimerkiksi, kun

- haluat lähettää palvelupyynnön

- haluat ilmoittaa muutoksista

- haluat ilmoittaa häiriöstä käytössä 

- haluat tehdä kehitysehdotuksen

- haluat ottaa chat-yhteyden

• Lisäksi käyttäjillä on käytössä niiden tuotantojärjestelmien itsepalvelut (Kieku, M2, Handi), joihin heillä on 

käyttöoikeudet.



Palvelunhallintaportaali Pointin esittely


