Ohjeet Voimisteluliiton matkalaskuohjelman käyttöön
Kirjautuminen
-

-

Matkalaskuohjelmana toimii M2, jonne pääset kirjautumaan sisään:
https://www.saasm2.com/blue/Home tai M2 Mobiili - sovelluksella.
Voit kirjautua sisään kertakäyttötunnuksilla tai omilla tunnuksillasi. Kertakäyttötunnuksilla tulee
sinun syöttää joka kerta omat tietosi uudestaan
o Kertakäyttötunnukset: kertamatkustaja@voimistelu.fi
o Salasana: Valimotie10Helsinki?
Muista valita yritystunnus Voimistelu
o Syötä ohjelman vaatimat tiedot, jolloin pääset täyttämään laskua

Laskun täyttäminen
-

Valitse etusivulta ”Uusi lasku”
o Mikäli olet aikaisemmin täyttänyt matkalaskuja,
löydät keskeneräiset tai hyväksyntäkierroksella
olevat myös etusivulta

-

Mikäli haluat tarkistaa
matkustussäännön, löydät siihen
linkin etusivun tiedotteista:

Valitse matkatyyppi sen mukaan,
millainen matka on. Mikäli et ole varma
matkan tyypistä, voit varmistaa sen
toimihenkilöltä, jonka kanssa sovit
matkasta

Täytä avautuvaan näkymään tarvittavat
tiedot ja klikkaa ”jatka”

Matka on nyt luotu järjestelmään. Klikkaamalla kohtaa ”Lisää” pääset tässä kohdassa lisäämään ajoja,
mikäli olet liikkunut omalla autolla ja nostat siitä korvauksen.

Täytä ajon tiedot, eli päivämäärä, ajetut kilometrit, kulkuneuvo (oma auto) sekä ajoreitti. Ajoreitistä tulee
selvitä tarkat osoitteet, esim. Koti – Kisahalli – Koti ei riitä.
Mikäli kyydissä on toinen henkilö, joka on myös oikeutettu matkakorvauksiin kyseisestä tilaisuudesta,
täytetään hänen nimensä ”lisähenkilöt”-kohtaan. Lisää henkilöitä saa vihreästä + - painikkeesta

Samalle matkalaskulle on mahdollista yhdistää
useampia eri matkoja. Esimerkiksi jos käyt
kouluttamassa kolmena peräkkäisenä
viikonloppuna, voit syöttää kaikkien matkojen
tiedot ”Uusi matka”-painikkeesta

Tällöin erilliset matkat tulevat näkyviin allekkain

Matkalle on kilometrien lisäksi mahdollista lisätä kuluja, eli esimerkiksi matkalippuja. Niiden lisääminen
tapahtuu joko Kulut-välilehdellä. Kuluihin tulee liittää mukaan kuitti liitteenä. Täältä nostetaan myös
korvaus, mikäli matka on tehty omalla autolla, mutta korvaus tulee julkisen mukaan.

Kululle tulee antaa päivämäärä, valita listasta oikea kululaji sekä määritellä korvaussumma. Osa kuluista
vaatii pakollisena selitteen, tällöin kyseiseen kohtaan tulee tähti. Tällöin kulua tulee tarkentaa.

Liitteet lisätään joko matkalaskuohjelman kohdasta 1 (matkat ja ajot) tai matkalaskun yläpalkista,
klemmarin kuvasta.

Tai

Ladattava liite valitaan tiedostoista ja sille annetaan selite.

Mikäli matkalla laskutetaan kuluja, mutta siihen ei ole liitetty kuitteja, herjaa ohjelma lopussa liitteiden
puuttumisesta.

Mikäli matkalaskulla laskutetaan päivärahoja, tulee siihen merkitä ilmaiset ateriat
Huom! Voimisteluliiton matkustussäännössä ei ole yömatkarahaa, joten sitä ei tule merkata tähän!

Klikkaamalla matkapäivää saat auki kyseisen päivän tiedot. Valitse oikea määrä ilmaisia aterioita ja klikkaa
lopuksi Tallenna

Viimeisenä tarkistetaan, että kaikki kulut on laskettu matkaan mukaan ja valitaan laskulle hyväksyjä. Mikäli
et tiedä, kuka kyseisen laskun hyväksyy, tarkista asia siltä, kenen kanssa olet sopinut matkasta.

Mikäli ohjelman käytöstä on kysyttävää, voit olla yhteydessä toimisto@voimistelu.fi
Ohjelman käytöstä voit halutessasi katsoa videon (Huom! kaikki videolla olevat toiminnallisuudet eivät ole
voimisteluliitolla käytössä). Katso video täältä.

