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OSTORESKONTRA 
 
TOISTUVAISLASKUJEN AUTOMAATTINEN KÄSITTELY (CM) 

 
 
Contract Matching eli CM-järjestelmä mahdollistaa toistuvaislaskujen ja sopimus-

pohjaisten laskujen automaattisen käsittelyn. Automaattisessa käsittelyssä CM tekee 

laskulle automaattisesti tiliöinnin, tarkastamisen, hyväksymisen ja merkitsee sen 

siirrettäväksi kirjanpitoon. Laskut voidaan täsmäyttää CM-sopimukseen joko 

aikaperusteisesti (laskut täsmäytetään sopimukseen määritetyn maksuaikataulun 

perusteella esimerkiksi kerran kuussa kuukauden ensimmäisenä päivänä kahden 

seuraavan vuoden ajan) tai budjettiperusteisesti (budjettiperusteisessa ei tehdä 

maksuaikataulua, vaan laskut täsmäytetään sopimukseen, kunnes määritelty budjetti 

eli laskujen yhteissumma euroina tai laskujen kokonaiskappalemäärä yhteensä 

saavutetaan). Kun automaattinen laskujen käsittely halutaan ottaa käyttöön, tehdään 

ostoreskotrassa toistuvaislaskusta sopimuspohja CM-järjestelmään.  

 

Minkälaisille laskuille CM sopii 

 

Ohjelmaa voidaan hyödyntää silloin, kun yritys laskuttaa esimerkiksi kuukausittain 

samasta palvelusta/tuotteesta saman summan eli laskun tiliöinti ja summa pysyvät 

vakiona. Tällaisissa aikaperusteisissa sopimuksissa voidaan käyttää myös 

summatoleranssia eli laskun summa voi vaihdella erikseen sovituissa rajoissa.  

 

Esimerkkejä aikaperusteisen sopimuksen summatoleransseista: 

a) Laskun arvioitu summa sopimuksessa 100 euroa. 

Summatoleranssi + 20 euroa. 

Täsmäytys onnistuu, jos laskun summa on enintään 120 euroa. 

b) Laskun arvioitu summa sopimuksessa 500 euroa. 

Summatoleranssi +/- 50 euroa. 

Täsmäytys onnistuu, jos laskun summa on 450 – 550 euroa. 

c) Laskun arvioitu summa sopimuksessa 300 euroa. 

Summatoleranssi + 10 %, - 100 %. 

Täsmäytys onnistuu, jos laskun summa on enintään 330 euroa. Hyvityslaskut 

lähtevät kiertoon normaalisti. 

 

Tiliöintirivejä voi olla yksi tai useampi. Jos tiliöintirivejä on useampi kuin yksi, 

summatoleranssia käytettäessä lasku on jaettava prosentuaalisesti tiliöintirivien kesken 

tai esimerkiksi ensimmäiselle tiliöintiriville määritetään jokin kiinteä eurosumma ja 

toiselle tiliöintiriville järjestelmä kirjaa itse loput laskun summasta. 

 

Budjettiperusteisissa sopimuksissa annetaan laskujen yhteissumma euroina tai laskujen 

kokonaiskappalemäärä yhteensä. Esimerkkejä: 

a) Laskujen arvioitu yhteissumma 200 000 euroa. 

b) Laskujen arvioitu kokonaismäärä yhteensä 80 kpl. 

 

Molemmissa tapauksissa täsmäytys onnistuu, kunnes budjetti (euroa tai kpl) on 

kokonaan käytetty. Yksittäiselle laskulle voidaan myös halutessa antaa 

maksimisumma, esimerkiksi 2000 euroa. 

 

Vastikkeissa eli silloin kun laskuttaja lähettää vain yhden laskun/vuosi, voidaan 

hyödyntää CM:n itselaskutusmahdollisuutta eli CM muodostaa laskun kuvan 

automaattisesti joka kuukausi. 
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Uuden CM-sopimuksen lisääminen 

 

Laskulla on oltava sopimusnumero (tämä ei koske itselaskutusta). Jos laskulla ei ole 

valmiiksi sopimusnumeroa, sopimuksen haltijan (= yksikön) on sovittaja laskuttajan 

kanssa sopimusnumerosta, jota käytetään laskulla ja CM:ssä. Ko. sopimusnumero 

täytyy näkyä verkkolaskun perustiedoissa sopimusnumerokentässä. Tällöin CM osaa 

kohdistaa saapuneen laskun oikealle sopimukselle. 

 

Kun laskun sopimusnumero on tiedossa, tehdään ostoreskotrassa toistuvaislaskusta 

sopimuspohja, joka on voimassa määritetyn ajan. Sopimukseen määritetään mm. 

oletustiliöinti sekä aikaperusteisessa sopimuksessa maksuaikataulu (esim. laskut 

saapuvat kerran kuussa seuraavan kahden vuoden ajan), laskun oletussumma, laskun 

päivämäärä (lasku kirjataan oikealle kaudelle laskun pvm mukaan) sekä 

summatoleranssi.  

 

Myös IPThinClientissa voi pyytää käsiteltävää laskua/laskutusta lisättäväksi CM:ään. 

Perustiedot välilehdellä laitetaan ruksi kohtaan Sopimuspyyntö ja kommenttiin 

kirjoitetaan sopimuksen voimassaoloaika, summatoleranssi ja tieto siitä, kuinka tiheään 

lasku saapuu (esim. 1/kk). Sopimuspyyntö saapuu automaattisesti CM Admin-

sovellukseen, jossa Master-käyttäjä tallentaa sopimustiedot. 

 

Kun ostoreskontra on lisännyt uuden sopimuspohjan ja maksuaikataulun, CM lähettää 

uudet sopimustiedot yksikköön tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Ao. henkilöt saavat 

sähköpostiin ilmoituksen tehdystä sopimuksesta. Ilmoitus sisältää linkin, josta pääsee 

CM:ään tarkastamaan/hyväksymään sopimustiedot. Omien sopimusten tietoja voi 

käydä tutkimassa ko. linkin kautta muulloinkin eli kannattaa lisätä linkki suosikkeihin 

tai säilyttää viesti. 

 

Laskujen automaattinen täsmäytys alkaa, kun uusi sopimus on tarkastettu ja 

hyväksytty yksikön toimesta. Jos saapuva lasku täsmää sopimuksen tietoihin, CM tekee 

laskulle automaattisesti tiliöinnin, tarkastamisen ja hyväksymisen ja merkitsee sen 

siirrettäväksi kirjanpitoon. Tällöin sopimukseen merkitylle henkilölle/henkilöille menee 

laskusta kopio informatiivisella kierrolla. 

 

Jos laskun summa tai laskun päivämäärä ei täsmää, lasku lähtee automaattisesti kier-

toon sopimuksessa määritellylle tarkastajalle. 

 

Sopimustietojen muuttaminen ja sopimuksen päättyminen 

 

Sopimustietojen muutoksista täytyy ilmoittaa ostoreskontraan: esimerkiksi silloin, jos 

laskun eli sopimuksen loppusumma tai tiliöinti muuttuu. CM lähettää sopimukseen 

merkitylle hyväksyjälle sähköpostitse ilmoituksen muutoksesta. Sopimusmuutos tulee 

hyväksyä sähköpostissa tulleen linkin kautta. 

 

Laskut täsmäytyvät automaattisesti CM-sopimukseen sopimuksessa määritetyn 

voimassaoloajan. CM lähettää sopimukseen merkitylle tarkastajalle muistutuksen 

sähköpostitse sopimuksen vanhentumisesta 60 päivää ennen päättymispäivää. 

 

Jos sopimusta halutaan jatkaa tai se halutaan päättää kesken sopimuskauden, 

muutokset tulee ilmoittaa ostoreskontraan. 

 

 


