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ASTERI KIRJANPIDON VUOSIPÄIVITYS 17.3.2010 
 
Hyvä lukija, 
 

Tämä on Asteri Kirjanpidon vuosipäivitys 2010. 
 
Toimitamme vuosipäivityksen jo nyt keväällä, koska 
arvonlisäveroprosentit muuttuvat 1.7.2010 alkaen. 
 
Tässä vihkosessa kerromme, miten voit toimia Asteri Kirjanpidossa 
alv-prosenttien muuttuessa. 
 
Lisäksi esittelemme muita ominaisuuksia, joita ohjelmaan on tullut 
edellisen, 9.11.2009 toimitetun, vuosipäivityksen jälkeen. 

 
Tarkista viime hetken vinkit kotisivuiltamme 

 
Tarkista viime hetken vinkit kotisivuiltamme ennen päivityksen 
asentamista. 
www.atsoft.fi/wkpv.htm 

 
Ilmaista mainostilaa referenssilistalla ylläpitoasiakkaillemme 
 

Julkaisemme kotisivullamme referenssilistaa Asteri ohjelmien 
käyttäjistä. Bonuksena julkaisemme lyhyen mainoslauseen/kuvauksen 
yrityksen toiminnasta. 
 
Pyydämme ilmoittamaan, jos voimme julkaista tietonne (mikäli ette jo 
ole listalla) 
www.atsoft.fi/referenssiluettelo.php 
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LYHYESTI 
 
Tarpeettomaksi käyneiden alv-tilien poistaminen 
 

Ohjelmassa on nyt ominaisuus, jolla saat kerralla poistettua 
tilikaudesta tarpeettomien verokantojen tilit ja verokannat. Tätä 
ominaisuutta voit käyttää heti 17 %:n verokannan poistamiseen. 
 
Seuraavalla tilikaudella, kun mukana ei ole enää 22:n, 12:n ja 8:n 
prosentin verokantoja, saat poistettua kyseiset tilit ja verokannat tällä 
toiminnolla automaattisesti. Vielä niitä ei voi poistaa, koska tilikauden 
alkupuolella on kyseisille tileille kirjauksia. 

 
Uusien alv-tilien ja verokantojen lisääminen 
 

Ohjelmassa on ominaisuus, jolla saat lisättyä automaattisesti uusien 
verokantojen mukaiset tilit kaikkine koodauksineen vanhoja 
verokantoja mukaillen. Muutos tehdään tilikausikohtaisesti ja siten 
jokaiseen yritykseen erikseen. Toiminto löytyy Tilikaudet-ikkunan 
Tiedosto-valikosta. Lisäys toimii automaattisesti eikä vie montaa 
napin painallusta. 
 
Ohjelma lisää tuloslaskelman tilien lisäksi myös taseeseen tarvittavat 
tilit sekä alv-verokantojen taulukkoon uudet verokannat. 
 
Ohjelma antaa uudelle tilille alkuperäisestä tilistä seuraavan vapaan 
tilin numeron ja tarkistaa, että lisätty  tili sopii tilinpäätösrungon 
aiemmin käytettyyn tilinumeroväliin. Jos tiliväliin ei mahdu uusia 
tilejä, ohjelma ottaa käyttöön 5-numeroisen tilinumeron.  
 
Ohjelma ei lisää verokannan tilejä, jos verokanta on jo perustettu. Se 
ei myöskään poista tilejä, joissa on tilikauden aikana kirjauksia. 
Vahinkojen estämiseksi ohjelma tekee tilikaudesta ensin 
automaattisesti varmuuskopion. 

 
 
 
 
 



1. PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN 
 

Suosittelemme päivityksen asentamista netistä, jotta saat aivan 
uusimman ohjelmaversion. Jos käytät cd:tä, laita se asemaan ja sulje 
kirjanpito-ohjelma. 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 Kirjanpidosta. Tarkista, että päivämäärä on 17.3.2010 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. ARVONLISÄVERON MUUTOKSET 1.7.2010 
 

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta astuu voimaan 1.7.2010 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091780). 
 
Laissa säädetään mm. että uudet arvonlisäveroprosentit ovat 
heinäkuusta 2010 alkaen 23%, 13% ja 9%.  
Ravintola- ja ateriapalvelujen verokanta on 30.6.2010 asti 22%, mutta 
1.7.2010 alkaen niiden verokannaksi muuttuu 13%. 
 
Tässä kappaleessa käsitellään sitä, miten muutos vaikuttaa Asteri 
Kirjanpitoon.  
 
Varmista, että käytössäsi on Asteri Kirjanpidon tuorein ohjelmaversio. 
 

Muuttuneita verokantoja varten tarvitaan uudet tilit 
 

Asteri Kirjanpidossa alv-kanta on aina tilikohtainen, eli yhdelle tilille 
kirjataan vain yhden verokannan tapahtumia.  
 
Tästä syystä alv-velvollisten kirjanpitoihin tulee lisätä uudet tilit uusia 
verokantoja varten. Tilien lisäämistä varten ohjelmaan on tehty 
automaatti. 
 
Ennen tilien lisäämistä 17%:n verokanta ja siihen kuuluvat tilit 
kannattanee poistaa, mikäli tilikaudessa ei enää ole ko. verokannan 
kirjauksia. 

 
 
2.1. TILIEN LISÄÄMINEN 
 
TAPA 1: ALV-TILIEN LISÄYSTOIMINNOLLA 
 

Tällä tavalla käsittelet nopeasti ja yksilöllisesti kunkin yrityksen, mikä 
on erityisen sopivaa, jos eri yrityksissä on toisistaan poikkeavia tilejä.  
 

- Mene Tilikaudet-ikkunaan painamalla Siirry yritykseen tai 
valitsemalla Yritys|Vaihda tilikausi. 

- Siirry sen tilikauden riville, jota haluat käsitellä: 



 
 

- Valitse Tiedosto|Lisää uudet ALV-tilit. 
- Syötä taulukkoon vanhojen verokantojen viereen vastaavat uudet 

verokannat niille riveille, joita haluat muokata ja paina Lisää ALV-
tilit tilikarttaan. 

 
- Ohjelma ehdottaa lisättäviä tilejä, jotka on muodostettu vastaavista 

vanhoista tileistä muuttamalla ALVtunnus- ja Tilinnimi-
sarakkeeseen uusi alv-prosentti. 

 
- Tilinumeroksi on etsitty tilinpäätösrungon samasta tilivälistä vapaa 

tilinumero. Ellei nelinumeroisille tileille ole tilaa, ohjelma ehdottaa 
sopivaa viisinumeroista tilinumeroa. Voit muokata ehdotusta vielä 
taulukossa. Tarvittaessa voit tulostaa tilit paperille tai leikepöydälle. 
Lopuksi paina Lisätään!! 
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- Ohjelma lisää tilit sekä niitä varten tarvittavat alv-kannat, ellei näitä 

ole jo olemassa. 
- Lopuksi saat ilmoituksen, montako tiliä lisättiin. Kuittaa se 

painamalla OK. 
- Kun menet kirjaamaan ko. tilikautta, näet uudet tilit Debettili- ja 

Kredittili-ikkunoissa. 
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- Näet myös uudet arvonlisäverokannat valitsemalla  Ikkuna| 
Arvonlisäverokannat. 

 

 
- Jos Sinun tarvitsee palauttaa ennen lisäämistä vallinnut tilanne, 

siihen on kaksi mahdollisuutta: 
o Käytä alempana esiteltyä alv-tilien poistotoimintoa TAI 
o palauta automaattisesti syntynyt varmuuskopio kansiosta 

c:\asterivarmuus\c__winkp_firma_20100312123456, missä 
numerosarja on päiväys ja kellonaika muodossa 
VVVVKKPPTTMMSS. Varmuuskopion voit palauttaa 
kopioimalla ko. kansiossa olevan wkp-tietokannan tavalliseen 
kirjanpitokansioosi, esim. c:\winkp\firma 

 
 
TAPA 2:  TILINLISÄYSTOIMINNOLLA TIETOKANNASTA TAI CSV-

TIEDOSTOSTA 
 

Tällä tavalla käsittelet jopa useita yrityksiä samalla kertaa. Tämä 
edellyttää, että kaikissa valitsemissasi yrityksissä on niin 
samantyyppinen tilikartta, että tilinumeroristiriitoja ei tule. 
 
Aluksi Sinun on luotava lisättävistä tileistä ja alv-kannoista csv-
tiedostot tai lisäystietokannat ja sitten voit jatkaa seuraamalla ohjeita, 
jotka löytyvät osoitteista: 
www.atsoft.fi/elintarvikkeiden-alv-laskee-12.htm#massa 
ja 
www.atsoft.fi/elintarvikkeiden-alv-laskee-12.htm#tk 
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TAPA 3: KÄSIN NÄPPÄILEMÄLLÄ 
 

Voit lisätä tilejä tilikausiin myös yksitellen: 
- Siirry yritykseen ja kirjaamaan tilikautta 
- Napsauta Debettili-ikkuna aktiiviseksi 
- Valitse Muokkaa|Lisää tili 

 

 
 
 
2.2. TARPEETTOMIEN TILIEN POISTAMINEN SEURAAVIEN 

TILIKAUSIEN AIKANA 
 

Kun 17%, 22%, 12% ja 8% verokantojen tileille ei enää tule kirjauksia 
missään vaiheessa tilikauden aikana, ko. tilit voi poistaa. 
 
Käyttämällä alv-tilien poistotoimintoa, voit käsitellä nopeasti ja 
yksilöllisesti kunkin yrityksen: 

- Mene Tilikaudet-ikkunaan painamalla Siirry yritykseen tai 
valitsemalla Yritys|Vaihda tilikausi. 

- Siirry sen tilikauden riville, jota haluat käsitellä. 
- Valitse Tiedosto|Poista ALV-tilejä. 
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- Taulukossa näkyy verokannat, joita tilikausitietokannassa on. 
Valitse poistettavat verokannat mustatuiksi napsauttamalla 
taulukon vasemman reunan valitsinsaraketta. Saat useamman 
rivin valittua kerralla, kun pidät ctrl-näppäintä pohjassa. Lopuksi 
paina Poista alv-tilit tilikartasta. 

 
 

 
 

- Tilien poistaminen etenee vaiheittain: ensin poistuvat 
tuloslaskelman tilit sekä AON/AMN..-koodatut tilit. Sitten poistuvat 
OA- ja MA-tilit, jos ne ovat jääneet tarpeettomiksi. Lopuksi 
poistuvat tarpeettomiksi jääneet verokannat. 
 
- Ohjelma ehdottaa poistettavia tuloslaskelman ym. tilejä. Jos 
taulukossa näkyy jokin tili, jota et halua poistaa, napsauta ko. rivi 
aktiiviseksi ja paina näppäimistöltä delete. Voit tulostaa listauksen 
paperille tai leikepöydälle. Lopuksi paina Poistetaan. 
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- Ohjelma näyttää tilit, joita ei voitu poistaa, koska niille oli kirjattu 

tapahtumia. Voit tulostaa listauksen paperille tai leikepöydälle. Paina 
OK. 
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- Seuraavaksi ohjelma ehdottaa poistettavia OA- ja MA-tilejä (alv-
velka ja -saamistilejä) sen mukaan, mitä verokantoja vastaavia alv-
tilejä ei ole enää olemassa. Jos taulukossa näkyy jokin tili, jota et 
halua poistaa, napsauta ko. rivi aktiiviseksi ja paina näppäimistöltä 
delete. Voit tulostaa listauksen paperille tai leikepöydälle. Lopuksi 
paina Poistetaan. 

 

 
 
- Ohjelma poistaa ko. OA- ja MA-tilit sekä niitä vastaavat alv-kannat 
 
- Kun menet kirjaamaan ko. tilikautta, näet jäljelle jääneet tilit 

Debettili- ja Kredittili-ikkunoissa ja verokannat valitsemalla 
Ikkuna|Arvonlisäverokannat. 

 
- Jos Sinun tarvitsee palauttaa ennen poistamista vallinnut tilanne, 

löydät automaattisesti syntyneen varmuuskopion kansiosta 
c:\asterivarmuus\c__winkp_firma_20100312123456, missä 
numerosarja on päiväys ja kellonaika muodossa 
VVVVKKPPTTMMSS. Varmuuskopion voit palauttaa kopioimalla 
ko. kansiossa olevan wkp-tietokannan tavalliseen 
kirjanpitokansioosi, esim. c:\winkp\firma 
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3. ALV-MUUTOS JA KAUSIVEROILMOITUS  
 
 

Kausiveroilmoituksen arvonlisäveron tiedoissa on 1.7.2010 alkaen  
kohdassa: 

301 = 23% + 22% myynnin vero 
                 302 = 13% + 12% + 17% myynnin vero 
                 303 = 9% + 8% myynnin vero 
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4.  KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 
 
4.1. PÄIVÄMÄÄRÄT KAUSIVEROILMOITUKSESSA 
 

Kausiveroilmoituksen eräpäivä määräytyy nyt päiväkirjan viimeisen 
tositerivin päivämäärän mukaan eikä keskellä päiväkirjaa 
mahdollisesti olevan poikkeuksellisen myöhäisen päivämäärän 
mukaan. Niinpä voit tuoda keskelle päiväkirjaa sekalaista aineistoa, 
jossa päivämäärät eivät jostain syystä ole käsiteltävää kuukautta. 
 
Kausiveroilmoitus toimii myös silloin, kun Windowsin 
päivämäärämuotona on muu kuin suomalainen (esim. 17.3.2010), 
vaikkapa englanti-us (esim. 3/17/2010). 
 
Jos kirjanpidossa päivämäärät on silti syötetty suomalaisessa 
muodossa, ohjelma ei tunnista niitä englanti-us päivämääriksi vaan 
kysyy käyttäjältä kohdekauden ja kohdevuoden. Veron eräpäivä 
(esim. 12.5.2010) taas tulostuu englanti-us muodossa (esim. 
5/12/2010). 

     
4.2.  MAKSULAPPU VEROTILILLE 
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Verotilille maksettavan summan laskentaa helpottaa uusi ominaisuus 
”Maksulappu verotilille”. Toiminto löytyy Tulosta-valikosta sekä 
Verotilin tilanne -ikkunasta.  



Ohjelma tarjoaa eri verojen summia, joita voit muutella vapaasti. 
Lopuksi voit tulostaa maksulapun. 

 
Maksulappuun tulostuvat verohallinnon yhteystiedot määrittelet 
valinnalla Työvaihe|Yrityksen perustiedot. 
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4.3.  VEROTILIN TILANNE -IKKUNA TESTIKÄYTÖSSÄ 
  

Verotilin tilanne -ikkunaan on tehty useita parannuksia 9.11.2009 
vuosipäivityksen jälkeen. Ominaisuus on kuitenkin toistaiseksi 
testikäytössä. Ikkunaa ei ole pakko käyttää, vaan maksettavan veron 
määrä ratkeaa kausiveroilmoituksella ja maksulapulla. Verotilin 
tilanne -ikkunaa voi kuitenkin omalla vastuulla käyttää erilaiseen 
selvittelyyn, tarkisteluun ja tarvittaessa myös maksettavan summan 
määrittelyyn, jos se tuntuu hyödylliseltä. 

 
 

5.  TILIKAUDEN PERUSTAMISESSA 
 

Kun tilikausi perustetaan yhtiömuotojen malleista: 
- yrityksen nimellekin tulee oletusarvo 
- oletuksena ei enää ole laaja tase vaan lyhyen kaavan mukainen   
tase 

 
 

6.  SELITE TILINNIMESTÄ JÄLKIKÄTEEN 
 

Kun syötät päiväkirjassa debet- tai kredit-sarakkeeseen s1700 eli s ja 
tilinumero, ohjelma kirjoittaa selitteeksi ko. tilin nimen ja 
debet/kredit-sarakkeeseen pelkän tilinumeron. 
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7.  PÄIVÄKIRJAN ETEENLISÄYSTOIMINTO 
                 

Päiväkirjan eteenlisäystoimintoa on kehitetty seuraavasti: 
 
Lisätylle tyhjälle riville tulee nyt yläpuolisen rivin tositenumero, 
päivämäärä ja tositelaji. Päiväkirja kelautuu siten, että koko 
yläpuolinen tosite näkyy. 
 
Lisää eteen monta tositeriviä -toiminnolla voit lisätä tarvittavan 
pituisen pätkän tilaa keskelle päiväkirjaa. 
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8. YHTEYSTIEDOT, TUKI 
 

Käyttäjätukea on saatavilla puhelimitse sekä sähköpostilla. Voit myös 
tutkia kotisivuiltamme www.atsoft.fi vastauksia ajankohtaisiin 
kysymyksiin. 

 
 

Käyttäjätuki  
Puh (09)350 7530 
Fax (09) 350 75321 
atsoft@atsoft.fi 
www.atsoft.fi 
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