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ASTERI PALKANMAKSUN VUOSIPÄIVITYS 11.11.2009 
 
Arvoisa lukija! 
 

Tässä vihkosessa kerromme Asteri Palkanmaksuun edellisen 
vuosipäivityksen jälkeen tulleista uusista ominaisuuksista. 

 
Tärkeimmät muutokset: 

- verotili ja kausiveroilmoitus 
- koodivinkki-nettisivu 
- palkkalaskelmat sähköpostiin 
- SEPA-maksutiedoston luonti 
- IBAN:in ja BIC:in muodostus kansallisesta tilinumerosta 
- taulukoiden fontin ja värin vaihtaminen 
- Rahapalkka-ikkunaan mahtuu nyt 100 riviä 
- palkkarivien numerointi- ja järjestämismahdollisuus 
- palkkarivien ja oletustekstien tehomuokkaus ja lisäys 
- leikepöydälle ja Muistioon lisää tulosteita 
- SQL-kyselytilastot, mm. kustannuspaikkaerittely ja 

kuukausittaisia erittelyjä 
- pikakortisto 

   
 
Vuoden 2010 oletusarvot 
 

Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä julkaistu kaikkia vuoden 2010 
oletusarvoja kuten kilometrikorvauksia ja päivärahoja. Selvitä ne ao. 
viranomaisilta, mm. verohallinnon ja STM:n sivuilta, sitten kun ne on 
julkaistu. 
 
Atsoftin sivuilla julkaistaan loppuvuoden aikana uusi versio 
oletus.oma-tiedostosta, kun eri viranomaiset ovat vahvistaneet vuoden 
2010 arvot.  

 
Tässä päivityksessä oleva ohjelmaversio sisältää jo vuoden 2010 sotu-
prosentin ja TyEL-ansion kuukausirajan, joten lukuarvojen kannalta 
itse ohjelmaa ei tarvitse päivittää uudelleen vuodenvaihteessa. 
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1. PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN 
 

Suosittelemme päivityksen asentamista netistä, jotta saat aivan 
uusimman ohjelmaversion. Jos käytät cd:tä, laita se asemaan ja sulje 
palkanmaksuohjelma. Jos alkutaulu ei käynnisty, valitse 
Käynnistä|Suorita. Kirjoita Avaa-kohtaan d:\asenna.exe (tarvittaessa 
tutki Oman tietokoneen kautta mikä on cd-aseman levytunnus, voi olla 
muukin kuin d).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kun päivitys on asentunut, käynnistä ohjelma ja valitse Ohje|Tietoja 
Asteri Palkanmaksusta. Tarkista, että päivämäärä on 11.11.2009 tai 
uudempi: 

 
 

 

Jos ohjelma ei päivittynyt, katso yritysluettelosta, mihin hakemistoon 
ohjelma on asennettu ja suorita päivitys uudestaan vaihtaen Unzip to 
Folder -kohtaan oikea hakemisto. 
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2. VEROTILI JA KAUSIVEROILMOITUS 
 

Vuoden 2010 alusta alkaa verotilimenettely, josta saa lisätietoa 
osoitteesta http://www.vero.fi/verotiliohjeet. 

 
Vielä vuoden 2009 puolella olevilta kohdekuukausilta 
työnantajamaksut ilmoitetaan valvontailmoituksella. 

 
Vuoden 2010 puolella olevilta kohdekausilta työnantajamaksut 
ilmoitetaan kausiveroilmoituksella, jonka normaali ilmoitusjakso on 
kuukausi. Pienelle yritykselle verohallinto voi määrätä 
ilmoitusjaksoksi neljännesvuoden. 

 
Jos maksupäivä on vuonna 2010 tai myöhemmin, tulostusvalikoissa 
lukee "kausiveroilmoitus" siinä missä ennen oli "valvontailmoitus". 
Silloin kausiveroilmoituksen tiedot tulostuvat paperille ja/tai 
konekielisenä sähköistä ilmoitustiedostoa varten. 

 
Kausiveroilmoitukseen voi vapaasti valita, mitkä palkanmaksukerrat 
siihen otetaan mukaan, joten neljännesvuosi-ilmoittaminenkin sujuu 
helposti.  

http://www.vero.fi/verotiliohjeet
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Samoin kuukausi-ilmoittamista varten voidaan tarvittaessa valita 
mukaan useampia palkanmaksukertoja. 

 

 
 

Tulosta|Verotilin tilanne -toiminnolla voit katsoa, millaisen verotilin 
tilanteen palkka- ja kirjanpitoaineisto tuottaisi. Sitä voi itse verrata 
verohallinnolta saatuun verotiliotteeseen tarkistaakseen, onko 
ilmoitettu ja maksettu oikeat summat. Siitä voi myös katsoa, paljonko 
tulisi valittuun päivään mennessä verotilille maksaa, jotta 
arvonlisävero ja työnantajamaksut olisivat oikein maksetut. 
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2.1 TYÖNANTAJASUORITUSTEN JA ALV:N ILMOITTAMINEN 
SÄHKÖISESTI 

 
Palkanmaksun ja arvonlisäveron kausi-ilmoitukset voidaan lähettää 
erikseen verohallintoon sähköisesti. Myöskään niiden maksamista ei 
tarvitse yhdistää. Molemmat verot voidaan laittaa maksuun ajallaan, 
silloin kun toisaalla palkanmaksu on valmis, tai kun ALV on valmis. 
Maksamisen ja ilmoittamisen kannalta verotilimenettely ei 
olennaisesti muuta aikaisempaa menettelyä. 

 
 

3. KOODIVINKKI-NETTISIVU 
 

Niissä ikkunoissa, joissa kysytään koodeja tai laskukaavoja, on nyt 
tarjolla painike, josta avautuu koodivinkki-nettisivu. 
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4. TYEL-ILMOITUSTEN VAKUUTUSNUMEROT 
 

Tyel-ilmoituksien vakuutusnumerorajaus voidaan tehdä kolmella tai 
useammallakin merkillä. 
 
Jos yrityksellä on vain yksi eläkevakuutusnumero, riittää että 
rajaukseen syötetään kolme ensimmäistä merkkiä, esim. ”90-”, jolloin 
mukaan otetaan kaikki palkansaajat, joilla vakuutusnumero on 
määritetty. 

 
Jos vakuutusnumeroita on useampia, syötetään vuosi-ilmoitusta 
tehtäessä ohjelmalle nyt koko eläkevakuutusnumero, esim. ”90-
1234567”, jolloin kustakin vakuutusnumerosta saadaan erillinen 
ilmoitustiedosto. 

 
Vuosi-ilmoituksen paperitulosteessa näkyy työansiot yhteensä. 
 
TyEL-rajatuloksi vuodelle 2010 on laitettu 51,57 €/kk. 

  
Ohjelma tulostaa ruudulle Muistioon raportin, josta näkyy poisjätetyt 
palkansaajat ja poisjätön syyt. 
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5. PALKKALASKELMAT SÄHKÖPOSTILLA 
 

Palkkalaskelmat voidaan lähettää pdf-muodossa automaattisesti 
sähköpostin liitetiedostoina kaikille palkanmaksukerran palkansaajille. 

 
Ominaisuuden saat käyttöön päivittämällä palkanmaksuohjelman, 
asentamalla sähköpostin lähetysohjelman sekä pdf-tulostimen. 

 
Ominaisuuden käyttöönotto:  

 
Vaihe 1: 
 

Merkitse palkansaajakortistoon PalkkalaskelmaSähköpostilla-kenttään 
x niiden palkansaajien kohdalle, joille saa lähettää palkkalaskelmat 
sähköpostina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaihe 2: 
 

Syötä sähköpostiosoitteet palkansaajakortiston Sähköposti-kenttään 
(perusta itsellesi kokeilua varten vaikkapa riittävän monta 
apusähköpostiosoitetta). 

 
 
 



 

____________________________________________________________ 
10/32                                  Asteri Palkanmaksu – Vuosipäivitys 11.11.2009 

Vaihe 3: 
 

Asenna sähköpostin lähettävä ohjelma blat.exe palkanmaksukansioon 
(yleensä C:\WINPL). Itseasentuvan paketin pura-blat.exe voit 
imuroida osoitteesta 
http://www.atsoft.fi/palkkalaskelmat-sahkopostiin.htm
 

Vaihe 4: 
 

Päivitä Asteri Palkanmaksu netistä palkanmaksun tukisivulta. 
 
Vaihe 5: 
 

Asenna pdf-tiedostojen tuottamiseen tarvittava ohjelma, esim.  
PdfCreator osoitteesta http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ . 

 
Vaihe 6: 
 

Luo syntyviä pdf-tiedostoja varten koneellesi apukansio, esim. 
c:\pdfauto\ . 
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Vaihe 7: 
 

Työpöydällesi on syntynyt PdfCreatorin kuvake. Käynnistä se ja 
säädä: Printer|Options -> Auto-save 

- ruksaa Use Auto-save  
- Autosave format = PDF 
- Filename = <Title> 
- ruksaa Use this directory for auto-save 
- syötä apukansiosi polku esim. c:\pdfauto\ 
- alempiin kohtiin ei rukseja 
- paina Save  
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Vaihe 8: 
 

Lähettäminen tapahtuu palkkojensyöttötilan toiminnolla 
Tulosta|Sähköpostita palkkalaskelmat. 
 
Määritä SMTP-palvelimeksi oman sähköpostisi lähetyspalvelin. Sen 
voit selvittää palveluntarjoajasi asiakaspalvelusta tai kotisivulta. 
 
Valitse tulostimeksi PdfCreator ja syötä kansioksi perustamasi kansio, 
esim. C:\PDFAUTO. 
 
Lähetä ja testaa. 
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6. TILIÖINTITOSITE 
 
Tulostettaessa tiliöintitositetta ohjelma kysyy, minkä 
määrittelytiedoston mukaisesti tulostetaan. 

 
Toiminnolla Määritä|Tiliöintitositteen määrittelyn polku voit 
valita, mikä määrittelyn mukaisen tiliöintitositteen tulostat. Näin voit 
tehdä ja tallentaa eri tarkoituksiin erilaisia tiliöintitositteita. 

 
Tiliöintitosite paperille tulostaa nyt myös debet yhteensä ja kredit 
yhteensä. 

 
Tiliöintitosite DOS-päiväkirjaksi tarjoaa nyt samaa kansiota, jonne 
viimeksi tehtiin ko. tiedosto. 

 
 
6.1 TILIÖINTITOSITTEEN MUUTTUJAKOODEJA MUUTETTU 

 
Tiliöintitositteen muuttujakoodeja on muutettu, etteivät ne menisi 
päällekkäin palkansaajan tietojen kanssa, jotka ovat nyt @95:een 
saakka. 

 
Uudet muuttujat ovat: 

 
       @691 = liikaa suoritetun ennakonpidätyksen vähennys 
       @692 = liikaa suoritetun sotu-maksun vähennys 
       @693 = liikaa suoritetun lähdeveron vähennys 
       @694 = liikaa suoritetun lähdeveron vähennys (ei-sotu) 
 
 

7. SOTU-PROSENTIN OLETUSARVO  
 

Sotu-maksuprosentti muuttui 2,0 prosenttiin 1.4.2009, ja uutta yritystä 
perustettaessa sotuprosentin oletusarvoksi tulee nyt 2,0 %. 
 
Sotu-prosentiksi 1.1.2010 alkaen on laitettu 2,23 %. 

 



 

____________________________________________________________ 
14/32                                  Asteri Palkanmaksu – Vuosipäivitys 11.11.2009 

8. TAULUKOIDEN FONTIN JA VÄRIN VAIHTAMINEN  
 

Yritysluettelo-ikkunan Määritä-valikossa on nyt valinnat, joiden avulla 
voit valita ohjelmassa olevien taulukoiden fontin ja taustavärin. Näin 
saat esimerkiksi kirjasinkoon niin suureksi, että tekstit on 
vaivattomasti nähtävissä. 

 

 
 

9. PALKANMAKSUN TULOSTEET 
 
9.1 PALKKALASKELMAAN TULOSTUVAT TIEDOT 

 
Palkanmaksukerran nimi tulostuu nyt näkyviin. 
 
Pdf-tiedoston tallennus ehdottaa tiedoston nimeä, joka on muodostettu 
palkansaajasta, yrityksestä ja palkanmaksukerrasta. 

 
Ennakonpidätyslaskelmaan tulostuu nyt näkyviin kerryttämisen 
aloituspäivämäärä. 

 
9.2 PALKKALASKELMAN VAPAA TEKSTI 

 
Määritä|Palkkalaskelman vapaa teksti -toiminnolla voit nyt 
määrätä, tulostuuko lisätieto palkkalaskelman yläosan oikeaan laitaan, 
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vai alaosan vasempaan laitaan. Yläosaan lisätieto tulostuu 
normaalikokoisella fontilla. 

 
. 
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9.3 VALVONTAILMOITUS JA  MAKSUTIEDOT ILMAN 
PALKKALISTOJEN YHDISTELMÄÄ 

 
Tulosta|Valvontailmoitus ja maksutiedot -toiminnolla saat nyt 
työnantajamaksujen tilisiirtoon ja valvontailmoitukseen tulevat tiedot 
ilman muita palkkalistojen yhdistelmän tietoja. Tämä tuloste on 
havainnollinen annettavaksi sille, joka suorittaa ennakonpidätyksen ja 
sosiaaliturvamaksun maksamisen. 
 

9.4 VALVONTAILMOITUS TYÖKORVAUKSISTA 

 
Valvontailmoituksessa ei-sotunalaiset palkat tulevat nyt 
bruttomääräisenä kohtaan 503. 

 
9.5 VUOSI-ILMOITUS 2009  

 
Vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely ja yhteenveto tulevat nyt 
verovuoden 2009 mallin mukaisina. 

 
9.6 TULOSTUSPÄIVÄ JA Y-TUNNUS TULOSTEISIIN 

 
Määritä|Tulostuspäivä ja Y-tunnus tulosteisiin -toiminnolla voit 
valita, näkyvätkö ko. tiedot tulosteiden oikeassa yläkulmassa 

 
9.7 LISÄTIEDOT PAPERILLE 

 
Tulosta|Lisätieto-ikkunan sisältö -toiminnolla saat nyt tulostettua 
lisätietoihin syötetyt tiedot paperille. 

 
9.8 LEIKEPÖYDÄLLE JA MUISTIOON TULOSTEITA 

 
Omaraporteista palkan osioiden ja osasten vertailun saat nyt 
halutessasi tulostettua ruudulle, josta tarvittaessa edelleen 
leikepöydälle, csv-tiedostoksi tai paperille. 
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Palkkatodistuksen saa nyt tulostettua muistioon, jossa sitä voi edelleen 
muokata, tallentaa, kopioida leikepöydälle ja toiseen ohjelmaan, 
tulostaa paperille jne. 
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Palkkatodistus tulostettuna muistioon: 
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10. PALKKOJENSYÖTTÖTILAN UUDET OMINAISUUDET  
 
10.1 RAHAPALKKA-IKKUNAAN MAHTUU NYT 100 RIVIÄ 

 
Rahapalkka-ikkunassa on nyt 100 riviä aiemman 20 rivin sijaan.  

 
Siirtyminen takaisin vanhempaan 20-riviseen versioon on mahdollista 
käyttäen Yritysluettelo-ikkunan toimintoa Tiedosto|Korjaa|Muunna 
20 rahapalkkarivin versiolle.  

 

 
 
10.2 PALKKARIVIEN TEHOLISÄÄMINEN 

 
Tiedosto|Lisää tai muokkaa tämänkertaisille rivi -toiminnolla voit 
esimerkiksi lisätä kaikille palkansaajille haluamasi palkkarivin. 
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10.3 OLETUSTEKSTIEN TEHOMUOKKAUS 

 
Voit tallentaa ja lukea itse muokkaamiasi oletustekstimalleja, jolloin 
voit tehdä esim. toimialakohtaiset oletustekstit. 

 
Valinnalla Työvaihe|Oletustekstien syöttö löydät seuraavat toiminnot 
Oletustekstit-valikosta: 

- vie tietokantaan 
- tuo tietokannasta 
- vie tekstitiedostoon 
- tuo tekstitiedostosta 
- tuo lukuarvot tiedostosta 
- tuo kaikki käytetyt tekstit ed. vuodesta 

 
10.4 OLETUSTEKSTIEN TUONTI PALKKOJEN SYÖTTÖ-TILAAN 

 
Tiedosto|Tuo oletusteksteistä -toiminnolla saat tuotua 
palkkojensyöttötilaan oletusteksteissä olevat selitteet ja luvut. 
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Voit valita, tuotko oletustekstit kaikille vai tietyille palkansaajille: 

 
 
10.5 PALKKARIVIEN JÄRJESTYS-SARAKE 

 
Palkan osien ikkunoissa on Järjestys-sarake. Voit järjestää rivit 
muuttamalla järjestysnumeron ja valitsemalla sen jälkeen 
Muokkaa|Järjestä Järjestys-kentän mukaan, jolloin rivit menevät 
kirjoittamaasi järjestykseen. 

 
Jos rivit ovat jo Sinulle sopivassa järjestyksessä ja haluat niiden 
pysyvän ko. järjestyksessä, valitse Muokkaa|Numeroi juoksevasti. 

 
 
10.6 VIERITYSPALKIT 

 
Palkkojensyötön ja oletustekstien syötön ikkunoissa on nyt 
vierityspalkit eli hissit. 
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11. PALKANSAAJAKORTISTON UUDISTUKSET  
 
11.1 RIVITILA-IKKUNAN OTSIKOSSA PALKANSAAJAN NIMI  

 
Palkansaajakortiston rivitila-ikkunan otsikkopalkissa näkyy nyt 
palkansaajan nimi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2 PALKANSAAJAN LISÄÄMINEN PERUSTAMISVAIHEESSA  

 
Palkansaajakortisto kysyy nyt lisättävästä palkansaajasta vain 
oleellisimmat kentät erillisessä ikkunassa. 
 
Palkansaajakortistossa on nyt verokorttitietokenttä lukittuina, koska 
ko. tiedot on tarkoitettu syötettäväksi palkkojensyöttötilassa. 
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11.3 PALKANSAAJAKORTISTON UUDET KENTÄT 

 
Palkansaajakortistossa on nyt seuraavat uudet kentät: 

 
- Eläkeyhtiö 
- LomaKTA 
- LomaKTAper 
- Kieli  
- Laskelma 
- IBAN 
- BIC 
- Maakoodi 
- EndToEndViesti 
- Lisätieto1 .. Lisätieto10 
- Muistio1 .. Muistio3 

 
11.4 PALKANSAAJAKORTISTON UUSIEN KENTTIEN MUUTTUJAT 

 
Saat tulostumaan palkansaajakortiston uudet kentät seuraavilla 
muuttujilla: 

 
@69 Sähköposti  
@70 PalkkalaskelmaSähköpostilla  
@71 Vakuutusnumero  
@72 OsastonNumero  
@73 EläkeryhmänNumero  
@74 Eläkeyhtiö  
@75 LomaKTA  
@76 LomaKTAper  
@77 Kieli  
@78 Laskelma  
@79 IBAN  
@80 BIC  
@81 Maakoodi  
@82 EndToEndViesti  
@83 .. @92 Lisätieto1 .. Lisätieto10  
@93 .. @95 Muistio1 .. Muistio3 
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12. SEPA-MAKSUTIEDOSTON LUONTI 
 

Yhtenäistä euromaksualuetta SEPAa varten ohjelmassa on seuraava 
ominaisuus: 

 
Palkkojensyöttötilassa on toiminto Tulosta|SEPA-tilisiirron XML, 
jolla voit tuottaa maksettavista palkoista pankkiin lähetettävän 
maksunkäynnistysviestin. Sitä voi käyttää, jos on pankin kanssa 
sopinut, että he välittävät ko. maksut eteenpäin. SEPA-tilisiirron 
XML:nä maksut voi maksaa minne tahansa yhtenäisen 
euromaksualueen pankkiin. 

 
 
12.1 IBAN JA BIC KANSALLISESTA TILINUMEROSTA 

 
Palkansaajakortiston Muokkaa|Tilistä IBAN ja BIC -toiminnolla 
voit muodostaa olemassa olevien suomalaisten tilinumeroiden 
perusteella IBAN-tilinumerot ja BIC-pankkikoodit, joita tarvitaan 
maksettaessa palkkoja SEPA-tilisiirtoina eli xml-tiedostomuodossa. 



 

____________________________________________________________ 
Asteri Palkanmaksu – Vuosipäivitys 11.11.2009 25/32 

Xml-muotoinen maksutiedosto on seuraavan näköinen, jos sen avaa  
nettiselaimessa: 
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13. SQL-KYSELYTILASTOT  
 

SQL-kyselyillä saadaan toteutettua tarvittavia raportteja.  
 

Valmiit kyselyt -kohdassa voit tulostaa aiemmin määriteltyjä 
raportteja. 

 

 
 

Jos tarvitset muunlaisia raportteja, voit pyytää Atsoftista apua SQL-
lauseen kirjoittamiseen. Esimerkkilauseita löytyy myös ohjelman 
tukisivulta www.atsoft.fi/tukiwp.html. 

 
Voit myös itse kirjoittaa SQL-lauseita kohdassa 
Tulosta|Kyselytilastot (SQL)|Luo kyselyitä. 

http://www.atsoft.fi/tukiwp.html
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Paina Kentät Muistioon -painiketta, niin näet, mitä taulukoita ja 
kenttiä on käytettävissäsi, kun kirjoitat SELECT-lauseita. 

 

 
 

Normaalien, tietokannassa oikeasti olevien taulukoiden lisäksi 
käytettävissäsi on seuraavat Asteri Palkanmaksun omat ”taulukot”: 

 
Muuttuja %94 viittaa avoinna olevan palkanmaksukerran summa-
taulukkoon ja %95 rivit-taulukkoon. 

 
VuodenSummat-taulukko sisältää koko vuoden summa-taulukkojen 
sisällön. 

 
VuodenRivit-taulukko sisältää koko vuoden rivit-taulukkojen 
sisällön. 

 
Niissä on lisäksi hyödylliset Järjestysnumero ja Eräpäivä-kentät. 

 
 
 



 

____________________________________________________________ 
28/32                                  Asteri Palkanmaksu – Vuosipäivitys 11.11.2009 

13.1 KUSTANNUSPAIKKAERITTELYT 

 
Valinnalla Tulosta|Kyselytilastot (SQL)|Valmiit kyselyt saat otettua 
kustannuspaikkaerittelyitä: 
 

6 - Rahapalkat kustannuspaikoittain (valitulta ajanjaksolta 
henkilöiden rahapalkat kustannuspaikoittain)  

 
ja 

 
7 - Palkan osaset kustannuspaikoittain (valitulta 
ajanjaksolta palkan osaset kustannuspaikoittain) 

 
 
13.2 KUUKAUSITTAISET ERITTELYT 

 
Valmiina SQL-kyselyinä on myös kuukausittaisia erittelyitä: 
 

8 - Palkan osanen kuukausittain (valitsemasi koodi esim. 
ay, tttyel, pvr tms. kuukausittain)  ja 
 
9 - Palkan osio kuukausittain (valitsemasi palkan osio 
kuukausittain, sallitut osiot ovat: 

 
RahapalkatYhteensä 
LuontoisedutYhteensä 
VähtEnnenEpYhteensä 
EpnAlainenPalkka 
Ennakonpidätys 
VerottomatKorvauksetYhteensä 
VähennettävätYhteensä 
PalkansaajalleMaksettava 
MaksettuPalkkaennakkona 
MaksettuTililtä1 
MaksettuTililtä2 
MaksettuTililtä3) 
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14. PIKAKORTISTO  
 

Valinnalla Työvaihe|Pikakortisto pääsee muokkaamaan kaikkien 
taulukoiden tietoja. Se on työkalu, joka ohittaa kaikki ohjelman 
tarkistukset ja jolla voi muokata väkisin tietokannan tietoja. 

 
Pikakortisto-työvaihetta ei tule käyttää ilman erityistä syytä. Se on 
tarkoitettu käytettäväksi vain Atsoftin neuvojan ohjeiden mukaan. 

 
Tietokannan tietojen muuttaminen Pikakortisto-työvaiheessa voi 
aiheuttaa tietojen sekaantumisen. 

 
 

15. AINEISTOT ERI KANSIOSSA KUIN OHJELMA 
 

Perustilanteessa yritysten aineistot ovat ohjelmakansion alla, esim. kun 
ohjelma on C:\WINPL\WINPL.EXE niin yrityksen aineisto on 
C:\WINPL\MALLI -kansiossa. 

 
Yritysten aineistot voivat olla eri kansiossa kuin ohjelmakansion alla. 
Luo muistiossa AINEHAKE.OMA -niminen tiedosto, ja tallenna se 
ohjelmakansioon: C:\WINPL\AINEHAKE.OMA 

 
Määritä ainehake.oma-tiedostoon yksi rivi, joka osoittaa kansion, 
jonka alikansioissa ovat yritysten aineistot: 

 
   - Aineisto on  E:\WINPL-kansion alla, 
      kirjoita muistioon E:\WINPL 
 
 
 
 
 
       - Aineisto on Omat tiedostot -kansion  

alikansiossa, kirjoita muistioon 
*Omat tiedostot\winpl 
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16. YHTEYSTIEDOT, TUKI 
 

Toimisto on auki arkisin klo 8-16. Jos emme pysty vastaamaan 
puheluusi heti, jätä soittopyyntö vastaajaan niin otamme yhteyttä heti 
vapauduttuamme. 

 
Vuodenvaihteen tienoilla voi tulla hetkittäisiä puhelinruuhkia, mutta 
jättämällä viestin vastaajaan saamme otettua Sinuun parhaiten yhteyttä 
heti vapauduttuamme. Voit myös tutkia kotisivuiltamme www.atsoft.fi 
vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin tai laittaa sähköpostia 
osoitteeseen tuki@atsoft.fi 

 
 

Käyttäjätuki  
(09)350 7530 
tuki@atsoft.fi 
www.atsoft.fi 
 
Satu Nissilä, sovellusneuvonta 
(09)350 75 312, fax (09) 350 75 321 
satu.nissila@atsoft.fi 
 
Mia Turunen, sovellusneuvonta 
(09)350 75 311, fax (09) 350 75 321 
mia.turunen@atsoft.fi 
 
Atso Mäkinen, koulutus, asiakaskäynnit  
(09)350 75 310, fax (09) 350 75 351 
0400 316 088 
atso.makinen@atsoft.fi 

 
 

Iltaisin ja viikonloppuisin voi soittaa päivystysnumeroihin 0400-505 
596, 0500-703 730 tai 0400-316 088. 

 
 
 
 

http://www.atsoft.fi/
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17.  HINNASTO 
 
KIRJANPITO mm. Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt 500 € 
- Tuloveroilmoitus Yhteisön sähköinen tuloveroilmoitus, lisäosa kirjanpitoon 300 € 
PALKANMAKSU Palkanlaskenta, valvontailmoitus, vuosi-ilmoitus 500 € 
LASKUTUS Laskutus, asiakas- ja tuotekortisto, myyntireskontra  500 € 
LÄHETE/LASKUTUS Laskutus + läheteosa (Finvoice, sarjalaskutus) 800 € 
- Lähetelaskutusosa Lisäosana Asteri laskutukseen, kun on ylläpitosopimus 

lisäosana Asteri laskutukseen, kun ei ole 
ylläpitosopimusta 

300 € 
500 € 

TILAUSTENKÄSITTELY Tilaus / toimitusketjun hallintaan. Lisäksi tarvitaan 
lähete/laskutus 

500 € 

OSTORESKONTRA Ostolaskujen seurantaan, tiliöintiin, 
kustannuspaikkaseurantaan 

500 € 

ISÄNNÖINTI mm. taloyhtiön vastikeseurantaan, vuokranantajalle 500 € 
TEHTÄVÄSEURANTA asiakashallinta / CRM tilitoimistoille ja palveluyrityksille 500 € 
 
YLLÄPITOSOPIMUKSET, PÄIVITYKSET, KÄYTTÄJÄTUKI 
Postipäivittäjän 
Ylläpitosopimus 

Neuvontapalvelu, päivitykset netistä ja postitse kerran vuodessa alkaen 
100 € /vuosi 

Nettipäivittäjän 
Ylläpitosopimus 

Neuvontapalvelu, päivitykset netistä. Nettipäivittäjälle ei 
postiteta levykkeitä eikä käyttöohjekirjoja 

alkaen 
80 € /vuosi 

 
PÄIVITYKSET EI-YLLÄPITOSOPIMUSASIAKKAALLE 
Päivitysmaksu Päivitysmaksu uusimpaan ohjelmaversioon kun ei ole 

voimassaolevaa ylläpitosopimusta 
alkaen 
200 € 

 
VANHAN ASTERI DOS OHJELMAN VAIHTOHINTA 
Vaihto dos->win Vanhasta Asteri dos ohjelmasta kun on ylläpitosopimus alkaen 250 €
Vaihto dos-> win  Vanhasta Asteri dos ohjelmasta kun ei ole ylläpitosopimusta alkaen 350 € 
 
KURSSIT, KOULUTUS, TUNTITYÖ, MUUT VELOITUKSET 
Kurssipäivä Hki  Aikataulun mukainen kurssipäivä Helsingissä  100 € 
Kurssipäivä muualla Aikataulun mukainen kurssipäivä muualla Suomessa  200 € 
Koulutuspäivä 
asiakkaan luona 

Koulutuspäivä asiakkaan luona alkaen 500 €/päivä,  
hintaan lisätään matkakulut 

alkaen 
500 € /päivä 

Tuntiveloitus Ylläpitosopimukseen kuulumattomat neuvonnat ja muut työt, 
esim. asiakaskohtainen koulutus. Minimiveloitus 1 tunti. 

90 €/h 

Postituskulut Lisätään postipakettina lähetettäviin ohjelmatoimituksiin 10 € 
Toimituskulut Erikseen tilattu asennus-cd tai päivitysvihko 20 € 
Monen käyttäjän 
lisenssit 

hinnasto rinnakkaislisenssit ja tilitoimistolisenssit luettavissa 
www.atsoft.fi/lisenssi.htm

 

 
Hinnat sisältävät alv:n 22%    
Ohjelmat ovat moniyritys / tilitoimistoversioita vakiona soveltuen mm. tilitoimistoille. 
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Voimassaoleva hinnasto www.atsoft.fi/hinnasto.htm 

http://www.atsoft.fi/lisenssi.htm
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