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JOHDANTO  
Ostolaskujen käsittely on rutiininomaista manuaalista työtä, josta ei nauti juuri kukaan. Riippumatta siitä, 
kuinka monta ihmistä tiliöi ja tarkastaa ostolaskuja yrityksessä, ei työ välttämättä nopeudu tai virheiden 
mahdollisuus vähene – pikemminkin päinvastoin.

Mikäli yrityksen liiketoimintaa halutaan johtaa tiedolla, on ostolaskujen käsittelyn tehokkuudella kuitenkin 
valtava merkitys. Jos tieto kuluista ei kulkeudu kirjanpitoon reaaliajassa, ei kokonaiskuva yrityksen talou-
dellisesta tilasta ole myöskään reaaliaikainen.

Ostolaskujen käsittelyssä käytettävät sovellukset ovat helpottaneet työtä ja vähentäneet siihen kuluvaa 
aikaa. Mutta usein monet työvaiheet joudutaan silti tekemään manuaalisesti.

Maestro Ostolaskut -sovellus on tässä suhteessa erilainen. Sen avulla ostolaskujen käsittelyprosessi 
voidaan automatisoida, laskutyypistä riippuen, kokonaan tai lähes kokonaan. 

Eikä automaatioon tarvita erillisiä ohjelmistorobotteja tai muita kolmannen osapuolen ratkaisuja  
– kaikki vaaditut ominaisuudet löytyvät sovelluksesta itsestään.

Tämän oppaan tarkoituksena on kertoa, miten Maestro Ostolaskut -sovellus toimii ja miten teidän  
organisaationne pääsee sen avulla automatisoinnissa alkuun. Oppaan loppuun olemme keränneet  
esimerkkejä siitä, kuinka paljon eri asiakkaamme ovat säästäneet aikaa automatisoimalla  
säännöllisesti toistuvien laskujen käsittelyn.

Antoisia lukuhetkiä!

Kati Hietaranta, Maestro

Keskimäärin 40 % ostolaskuista 
ovat säännöllisesti toistuvia,  
joiden käsittely voidaan auto- 
matisoida kokonaan.



ENNEN AUTOMAATIOTA – TUNNISTA ERILAISET OSTOLASKUT   
Ostolaskut voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: säännöllisesti toistuvat laskut, tuotelaskut ja satunnaiset  
laskut. Kaikkien näiden käsittelyssä on vaiheita, jotka voidaan automatisoida.

SÄÄNNÖLLISESTI TOISTUVAT LASKUT
Kaikille yrityksille tulee säännöllisiä kululaskuja, jotka usein 
perustuvat toimittajan kanssa tehtyyn sopimukseen. 

Tällaisia ovat mm. puhelinlaskut, kiinteistön huolto,  
vuokrakulut, vakuutukset jne.

Säännöllisesti toistuvien laskujen käsittely voidaan auto- 
matisoida 100 %:sti.

TUOTELASKUT
Useimmille yrityksille tulee myös tuotannolliseen toimintaan liittyviä laskuja, 
joiden sisältö saattaa vaihdella, mutta toimittaja pysyy samana.

Tällaisia ovat mm. tarvikkeet, raaka-aineet, tuotannolliseen toimintaan  
liittyvät palvelut jne.

Tuotelaskujen käsittely voidaan automatisoida  
70 %:sti. 

SATUNNAISET LASKUT  
Kaikille yrityksille tulee myös satunnaisia laskuja, jotka eivät ole samalla tavalla  
ennakoitavissa kuten säännöllisesti toistuvat- tai edes tuotelaskut. 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi äkilliset ja kertaluonteiset materiaali- tai palvelu- 
laskut kuten korjaustoimenpiteet, lukkosepän palvelut, markkinointimateriaalien  
painatukset jne.

Niiden satunnaisten laskujen osalta, joissa toimittaja säilyy samana, voidaan  
myös satunnaisten laskujen käsittely automatisoida 40 %:sti.



OSTOLASKUJEN KÄSITTELYPROSESSI – MITEN AUTOMAATIO TOIMII?
Maestron automaatio perustuu säännöille. Ostolaskujen käsittelyn eri vaiheille voidaan luoda omat sääntönsä, jonka  
perusteella sovellus toimii. Esittelemme tässä lyhyesti, minkälaisia sääntöjä prosessin eri vaiheisiin voidaan luoda.

TILIÖINTI
Toimittajakohtaisten laskujen tiliöinti on automatisoitavissa 
erilaisilla tiliöintipohjilla. Tiliöintipohjissa on valmiina kirjan- 
pidon tilit, laskentakohteet sekä rivisummat.

LASKUJEN KIERTO
Eri toimittajilta tuleville laskuille voidaan ennalta määrittää 
tarkastajat ja hyväksyjät. Sovellus ohjaa laskut säännön 
perusteella oikeille henkilöille.

TARKASTUS JA HYVÄKSYMINEN
Laskujen tarkastamiseen ja hyväksymiseen on myös mah-
dollista luoda säännöt, jonka perusteella sovellus käsittelee 
laskut automaattisesti. Säännöksi voidaan luoda esimerkiksi 
maksimisumma, jonka alittavat laskut maksetaan automaatti- 
sesti, mikäli maksutiedot ovat muuten kunnossa. 

OSTORESKONTRA JA ARKISTO
Tarkastetut ja hyväksytyt laskut siirtyvät suoraan osto- 
reskontraan ja arkistoon. Tähän ei vaadita erillisiä sääntöjä.
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TÄSTÄ ALKAA AUTOMAATIO – TOIMI NÄIN

TESTAA MYÖS AUTOMAATTISTA TARKASTUSTA JA  
HYVÄKSYNTÄÄ

Myös laskujen tarkastus ja hyväksyntä on mahdollista automatisoida. Voidaan esimer-
kiksi määrittää sääntö, että laskun ollessa korkeintaan tietyn summan suuruinen, se 
hyväksytään automaattisesti. Sovellus joka tapauksessa tarkastaa laskun maksutiedot 
ja kaikista poikkeamista tulee käyttäjälle hälytys. Tällöin täysautomaatioon liittyvät 
riskit ovat varsin pienet.

Ymmärrettävästi monet eivät ole kuitenkaan heti valmiita automatisoimaan koko pro-
sessia, joten hyväksynnän automaatiota ei tarvitse heti ottaa käyttöön. Sitä kannattaa 
kuitenkin testata esimerkiksi jonkin yksittäisen laskun kohdalla.

LAAJENNA AUTOMAATION KÄYTTÖÄ MYÖS TUOTE- JA 
SATUNNAISIIN LASKUIHIN

Kun olette saaneet säännöllisesti toistuvien ostolaskujen käsittelyn automatisoitua ja 
sääntöjen määrittelyyn on syntynyt rutiini, on aika laajentaa automaatiota myös tuote-
laskuihin ja niihin satunnaisiin laskuihin, joissa toimittaja tunnetaan. 

ALOITA SÄÄNNÖLLISESTI TOISTUVISTA 
OSTOLASKUISTA

Kaikilla yrityksillä on säännöllisesti toistuvia ostolaskuja, mutta niiden osuus  
kaikista laskuista vaihtelee. Niiden käsittely voidaan kuitenkin automatisoida 
jopa kokonaan, joten niistä aloittamalla saadaan nopeasti merkittävää ajan- 
säästöä. 

Koska säännöllisesti toistuvat laskut ovat sisällöltään yksinkertaisempia kuin  
esimerkiksi tuotelaskut on niiden automatisointi myös verrattain helppoa.

AUTOMATISOI ALUKSI AINAKIN TILIÖINTI JA  
LASKUJEN KIERTO

Ostolaskujen tiliöinti on manuaalisen käsittelyprosessin vaiheista eniten  
aikaa vievä. Se on myös vaiheista ensimmäinen. Siksi myös automatisointi  
alkaa tiliöinnistä. Samalla voidaan automatisoida laskujen kierto, eli määrittää 
eri laskuille omat tarkastajansa toimittajan perusteella.
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Jätä yhteystietosi tästä

NÄIN PALJON SÄÄSTÄT AIKAA
Alla olevat laskelmat perustuvat Maestron todellisten asiakkaiden  
laskumääriin sekä arvioon keskimääräisestä ostolaskun käsittelyajasta. 
Olemme pyrkineet esittämään arvion hieman alakanttiin, jotta ajan- 
säästö ei olisi ainakaan liioiteltu. Todellisuudessa aikaa voi kuitenkin 
säästyä jopa enemmän.

KIINNOSTUITKO?
VARAA SOVELLUKSEN ESITTELY JÄTTÄMÄLLÄ  
YHTEYSTIETOSI 

Suuri autoliike
Automatisoitu 22 % ostolaskujen käsittelystä
• 56 888 sähköistä laskua vuonna 2020
• Ajansäästö 139 työpäivää

Keskikokoinen autoliike
Automatisoitu 22 % ostolaskujen käsittelystä
• 7532 sähköistä laskua vuonna 2020
• Ajansäästö 18 työpäivää

Keskikokoinen hoiva-alan yritys 1
Automatisoitu 41 % ostolaskujen käsittelystä
•  4694 sähköistä laskua vuonna 2020
• Ajansäästö 21 työpäivää

Keskikokoinen hoiva-alan yritys 2
Automatisoitu 41 % ostolaskujen käsittelystä
• 3799 sähköistä laskua vuonna 2020
• Ajansäästö 17 työpäivää

Suuri rengasliike
Automatisoitu 16 % ostolaskujen käsittelystä
• 13971 sähköistä laskua vuonna 2020
• Ajansäästö 25 työpäivää

Keskikokoinen rengasliike
Automatisoitu 16 % ostolaskujen käsittelystä
• 994 sähköistä laskua vuonna 2020
• Ajansäästö 2 työpäivää

Teknisen kaupan yritys
Automatisoitu 16 % ostolaskujen käsittelystä
• 2114 sähköistä laskua vuonna 2020
• Ajansäästö 4 työpäivää

https://www.maestro.fi/ota-yhteytta/?utm_source=Opas&utm_medium=cta

