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• Konserniraportointi
• Budjettien ylläpidon kehitys



Oscar Invoice laskujenvälitys



Oscar Invoice 
käyttöönoton 

yhteydessä käyttöön 
ajantasaiset 

aineistoversiot 
(finvoice 3.0) 

Oscar Invoice
• Myynti- ja ostolaskujen välitys verkkolaskuina 

operaattoripalveluin
• Myyntilaskujen tulostuspalvelu
• Ostolaskujen skannauspalvelu
• Kuluttajan e-laskut
• Sähköpostilaskut
• Eurooppalaisen PEPPOL verkoston laskut

Edullinen

Laajemmat 
palvelut



Oscar Invoice
• API-rajapintatekniikalla laskut siirtyvät operaattoriverkossa välittömästi eteenpäin
• Operaattoreiden välillä vastaanottokuittaukset ja palautesanomat saatavilla heti
• Verkkolaskuosoitteiden tarkistus ja korjaus, palaute oikeista osoitteista suoraan ohjelmaan
• Laskun kuva ja liitteet toimitetaan aina laskun mukana
• Laskun kuvan ja liitteiden esilläpitopalvelu pankkiverkossa laskunsa vastaanottaville

Kuva ja liitteet
Nopea sanomien 

välitys Luotettavuus



Oscar Invoice
• Laskun kuva toimitetaan aina sekä lähtevillä että saapuvilla laskuilla
• Liitteiden lähetys ja vastaanotto
• Laskun kuvan ja liitteiden esilläpitopalvelu pankkiverkossa laskunsa vastaanottaville





Oscar Invoice - operaattoripalvelut
• Verkkolaskuosoitteiden tarkistus ja korjaus, palaute oikeista osoitteista ohjelmaan





Oscar Invoice
• Selainpohjainen laskuliikenteen seuranta







Oscar Invoice
• Verkkolaskuista maksu vain lähetettyjen ja vastaanotettujen laskujen lukumäärän mukaan
• Ei kuukausimaksuja

• Tarjoaa jatkuvasti uusia lisäominaisuuksia kuten kuluttajan e-laskut ja automaattinen 
ajastettu laskujen muodostus ja lähetys

• Käyttöönotto voidaan tehdä joustavasti niin, että siirtymäajalla ostolaskuja voi vastaanottaa 
kahdesta kanavasta

• Kaikki uusimmatkin ominaisuudet saatavilla versiossa 22.0



Oscar Invoice 
käyttöönoton 

yhteydessä käyttöön 
ajantasaiset 

aineistoversiot 
(finvoice 3.0) 

Lain vaikutukset eivät 
koske yrityksiä, joiden 

vuotuinen liikevaihto on 
alle 10 000 euroa, tai 
harjoittaa ainoastaan 

kuluttajakauppaa

Verkkolaskulaki
• Verkkolaskulaki on velvoittanut yrityksiä 1.4.2020 

alkaen lähettämään ja vastaanottamaan 
verkkolaskuja

• Laki velvoittaa yrityksiä laskuttamaan uusimmilla 
aineistoversioilla ja yhtenäisellä tietosisällöllä 
vastaanottajan niin pyytäessä

• Julkishallinnon osalta laki on pakottava, ja lasku 
tulee lisäksi olla sisällöltään EU-standardin 
mukainen



Ennakkoperintärekisteritiedot



Ennakkoperintärekisteritiedot

• Ennakkoperintärekisteriin hakeutuneet yritykset ja yhteisöt huolehtivat itse ennakkoverojen 
maksamisesta

• Työ tai käyttökorvausta maksavalla työn teettäjällä tai palvelun ostajalla on velvollisuus 
tarkistaa kuuluuko suorituksen saaja ennakkoperintärekisteriin
• Säännöllisessä toimeksiantosuhteessa maksajan on tarkistettava ennakkoperintärekisterin tiedot 

vähintään neljä kertaa vuodessa: 1.3., 1.6., 1.9. ja 1.12.

• Ajantasaisen tiedon tarkistus rajapinnan avulla tapahtuu automaattisesti tarkistuspäivinä
• Päättyneeksi merkityistä voimassaolopäivistä käyttäjälle saatavilla viestitys



Ennakkoperintärekisteritiedot



Tiliöintiohjaukset



Tiliöintiohjaukset
• Mahdollistaa ohjelman päättelemänä entistä laajemmat tiliöintien ohjaukset myyntitilauksilla 

ja laskuilla

• Esimerkkejä
• Kolmen eri EU-maan kesken tapahtuva kolmikantakauppa
• Tavaratilausten ja projektitilausten asiakasohjauksista riippumaton eriävä tiliöinti tilauslajin mukaan
• Nimikekohtainen tiliöinti yhdellä nimikkeellä kotimaisille, ulkomaisille ja yhteisömyynnin tilauksille



Tiliöintiohjaukset
• Tiliöinti perustuu usean eri tekijän yhdistelmään tilaus- tai laskurivillä

• Tilauslaji
• Nimikkeen tyyppi (tuote, rahti, palvelu, ennakko jne.)
• Nimikkeen tiliöintiryhmä (0%, 24%)
• Asiakastyyppi (kotimaa, ulkomaa, EU, Ahvenanmaa)

• Lisäksi huomioitu konserniyhtiöt ja rakentamispalvelun piiriin merkityt asiakkaat



Tiliöintiohjaukset



Talouden raportit



Talouden raportit
• Tilien ylläpitoon uusi Vakiotiliryhmä mahdollistamaan vakiorakenteiset ja helposti 

ylläpidettävät vakioraportit

• Mahdollistaa uusien vakioraporttien monistettavuuden ja päivittämisen asiakaskäyttöön 
versiopäivitysten yhteydessä

• Vakiotiliryhmän yksityiskohtaisemmalla ryhmittelyllä toteutettu mm. vakiorakenteinen 
myyntikatteellinen tuloslaskelma sekä erilaisia tunnuslukuraportteja



Talouden raportit



Tunnusluvut



Konserniraportointi



Konserniraportointi
• Konsernikanta yhdistää useiden yhtiöiden luvut yhteen havainnolliseen näkymään
• Raportointi konsernikannasta konsernitasolla tai yhtiöittäin
• Yhtiöiden raporttien tarkastelu rinnakkain
• Konsernin sisäisten liiketapahtumien eliminoinnit
• Konsernikirjanpito ja tilinpäätös

Konserni



Konserniraportointi



Konserniraportointi



Konserniraportointi
• Porautumalla konsernituloslaskelmalta nähdään miten konserniyhtiöiden väliset 

liiketapahtumat muodostavat esimerkiksi liikevaihtoa



Konserniraportointi
• Konserniraportoinnissa kulkee tarvittaessa 

mukana myös seurantakohdetaso sekä 
asiakas- ja toimittajataso

• Mahdollistaa esimerkiksi tietyn 
liiketoiminnan kannattavuuden seurannan 
läpi koko konsernin

Konserni



Konserniraportointi
• Konsernin sisäisten liiketapahtumien eliminoinnit



Konserniraportointi



Konsernikassavirta



Budjettien ylläpidon kehitys



Budjettien ylläpidon kehitys
• Uudistettu budjettien ylläpito budjettien visuaalisempaan tarkasteluun ja helpompaan 

muokkaukseen

• Budjeteille kaksi eri budjettityyppiä budjetti tai ennuste
• Budjetin oletusvalintaa raporteilla ohjataan aktiivisen budjetin valinnalla

• Mahdollistaa laajemman budjetointitarkastelun ohjelman raporteilla
• Myyntibudjetti
• Myyntikatebudjetti
• Kirjanpitobudjetti



Kiitos!


