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Hyvä Asteri Palkanmaksun käyttäjä! 
 
Tämä on Asteri Palkanmaksun vuosipäivitys 3.9.2012. 
 
Tässä vihkosessa esittelemme edelliseen vuosipäivitykseen 27.1.2011 tulleita 
uudistuksia, mm. 

 
- usean yrityksen sähköisten ilmoitusten nippulähetys verohallintoon 

 
- Ilmoittimen käynnistyminen ja ilmoitustiedoston nimen kopioituminen 

leikepöydälle 
 

- ei-palkanmaksua-jaksolla -ilmoitus 
 

- rajoitetusti verovelvollisten suorituslajit, lähdevero ja vuosi-ilmoitukset 
 

- TyEL-vuosi-ilmoituksen muutoksia 
 

- IBAN ja BIC kätevät muodostusominaisuudet 
 

- SEPA XML-maksutiedoston tehostamista 
 

- joukkosähköposti usealle vastaanottajalle, ääkkösin ja vain palkkaa saaneille    
 

- eisava -koodi 
 

- lisätieto edellisvuodesta 
 

- tuntipalkan osien a-hintaan yli kaksi desimaalia 
 

 



 
 
Asteri Palkanmaksu – Päivitys 3.9.2012        3/20

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 3.9.2012 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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NIPPULÄHETYS VEROHALLINTOON 
 

Voit lähettää samalla kertaa useita ilmoituksia Ilmoittimella 
Verohallintoon. 
 
Tämä lähetysmahdollisuus koskee kausiveroilmoituksen 
työnantajasuoritusten tietoja, työnantajan vuosi-ilmoitusta ja rajoitetusti 
verovelvollisten vuosi-ilmoitusta. 
 
Tapa 1: 
 
Jos tiedosto on jo olemassa, voit vastata, ettei tehdä vanhan päälle, jolloin 
ohjelma kysyy, tehdäänkö vanhan tiedoston jatkeeksi. 
 
Näin voit kerätä jatkeeksi kaikki tiedostot. 
 
Tapa 2: 
 
Tee eri yritysten eri ajanjaksojen ilmoitukset c:\ilmoitin-kansioon. 
 
Kun kaikki ilmoitukset on tehty, valitse Tulosta|Niputa sähköiset 
ilmoitukset, jolloin ilmoitukset yhdistyvät yhdeksi tiedostoksi esim. 
c:\ilmoitin\lahetys\nippu.nip, jonka voit lähettää Ilmoittimella 
Verohallintoon. 
 
Käytetyt osailmoitukset siirtyvät esim. c:\ilmoitin\osaset-kansioon. 
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ILMOITIN 
 

Konekielisessä kausiveroilmoituksessa voit nyt rastittaa, että Ilmoitin 
käynnistetään nettiselaimeen ja että ilmoitustiedoston nimi kopioidaan 
leikepöydälle, josta se on näppärää liittää Ilmoittimeen vaikkapa ctrl+V -
näppäilyllä. 

 
 

EI-PALKANMAKSUA-ILMOITUS 
 

Jos konekielisessä kausiveroilmoituksessa kaikki luukut ovat nollia, 
ohjelma tekee konekielisen "ei-palkanmaksua-jaksolla"-ilmoituksen eli 
ilmoittaa kohdat 054, 055, 056 ja 057. 

 
 

IBAN JA BIC 
 

Palkansaajakortistossa ja pikakortiston Rivitila- ja Selaustila-ikkunoissa: 
Kun syötät suomalaisen tilinumeromuodon tai IBANin, ohjelma täydentää 
vastaavan IBANin, suomalaisen tilinumeromuodon, pankin nimen ja 
BICin. 
 
Kun lisäät palkansaajakortistoon palkansaajaa ja painat OK-nappia, IBAN 
ja BIC muodostuvat automaattisesti, jos syötät vain suomalaisen 
tilinumeron. Jos syötät vain IBANin, BIC muodostuu automaattisesti. 
Kansallisessa muodossa olevaa tilinumeroa ei enää tarkisteta eikä vaadita. 
 
Palkansaajakortistossa on toiminto Muokkaa|IBANista BIC, jota voit 
käyttää esim. jos olet tuonut Excelistä palkansaajat IBANein mutta ilman 
BICejä. 
 
Palkkojensyöttötilan tulosteiden otsikoissa on nyt pääsääntöisesti IBAN ja 
BIC eikä enää pankki ja tili kansallisessa muodossa. 
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TyEL 
         

TyEL-vuosi-ilmoitus tekee pätkätyöläisille kustakin pätkästä erillisen 
vuosiansioilmoituksen silloinkin kun työntekijä on tehnyt samalle 
työantajalle useita pätkiä vuoden mittaan. 
 

Esimerkki: 
 
Syötä TyEL-työsuhdetietoihin TyEL-vakuutustietoihin pätkät esim. 
seuraavasti 
     1.1.2012   90-1234567 
     1.3.2012   xx-xxxxxxx 
     1.5.2012   90-1234567 
jos kyseinen työntekijä olisi ollut töissä 1.1.2012 - 29.2.2012 ja sitten 
taas 1.5.2012 alkaen 

 
TyEL-vuosi-ilmoituksen vakuutusnumerorajauksessa poisjätetyt rivit 
näytetään nyt myös Muistiossa. 

 
TyEL-vuosi-ilmoituksessa ei enää ilmoiteta palkattomia jaksoja, jos 
kohdekausi on 1.1.2012 tai myöhempi. Jos maksupäivän vuosi 2012 tai 
suurempi, työsuhdetiedoissa ei enää näy palkattomien jaksojen taulukkoa. 
TyEL-vuosi-ilmoitustiedostoon ei enää mene C-tietueita. 
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A-HINTAAN YLI 2 DESIMAALIA 
 

Tuntipalkan johdannaisissa on mahdollisuus rastittaa, että a-hinta viedään 
tarkemmin kuin kahdella desimaalilla. 

 
 

 
 
VEROKORTIN MUOKKAUS PALKANSAAJAKORTISTOSSA     
 

Määritä|Verokorttikenttien lukitus -toiminnolla voit avata 
palkansaajakortiston verokorttitietokentät muokkaamista varten. 
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LISÄTIETO EDELLISVUODESTA 
 

Palkkojensyöttötilan Lisätieto-ikkunaan voit tuoda kaikille tämänkertaisille 
palkansaajille lisätiedon jostain aiemman palkanmaksuvuoden 
tietokannasta toiminnolla Muokkaa|Tuo Lisätieto edellisvuodesta 
 
Pääset valitsemaan, mistä vuodesta lisätiedot tuodaan ja mitä tehdään 
mahdolliselle ennestään olemassa olevalle lisätiedolle: 

 

 
 
SEPA XML -MAKSUTIEDOSTO 
 

Kun vaihdat SEPA-XML-muodostusikkunassa Tililtä-täplän sijaintia, 
maksajan IBAN ja BIC vaihtuvat vastaavasti. 
 
Jos on useita palkansaajia, joille maksettava summa on nolla, ohjelma 
huomauttaa nyt vain ensimmäisen tällaisen kohdalla. 

 
SEPA-tilisiirron nimen perään ei enää tule väkisin xml-tarkennetta. 
 
Jos et tallenna SEPA-maksutiedostoa vanhan päälle, ohjelma tarjoaa 
mahdollisuutta tallentaa vanhan jatkeeksi. 
 
Nyt voit aidosti ohjata tiliotteelle näkymään jokainen palkansaaja erillään. 
Tällöin SALA-koodi ei ole käytössä ja BatchBooking=false. Toinen 
vaihtoehto on ohjata maksut näkymään vain könttäsummana (SALA-koodi 
käytössä ja BatchBooking=true) 
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Edeltävän pankkipäivän etsintä 
 
SEPA XML-maksutiedoston luonnissa ohjelma etsii ehdotuksen 
maksupäivää edeltäväksi pankkipäiväksi olettamalla, että pankkipäiviä 
eivät ole lauantai, sunnuntai, uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, 
toinen pääsiäispäivä, vappu, helatorstai, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä, 
jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä. 
 
Edellä mainituista päivistä on vuosittain vaihtuvat juhlapäivät otettu 
huomioon vuosilta 2011-2014. 
 
Oletukseksi tulee em. ehdot täyttävä palkkapäivää edeltävä pankkipäivä. 
 
Jos syötät em. ehtojen kannalta epäsopivan päivän, ohjelma huomauttaa. 

 
     

PALKKAENNAKOT 
 

Jos uuden palkanmaksukerran perustamisessa pohjana olevassa kerrassa on 
palkkaennakkoja, ohjelma kysyy, nollataanko ne ja yhdistetäänkö 
ensimmäiseen käytössä olevaan tiliin, vai jätetäänkö olemaan. 

 
 
VUOSIYHTEENVETO 
 

Kohtaa 670 ei enää tulosteta vuosiyhteenvedon paperitarkistustulosteeseen 
edes omaa tarkistusta varten. Verottajallehan sitä ei ole enää 2007 alkaen 
ilmoitettu. 

 



 
10/20  Asteri Palkanmaksu – päivitys 3.9.2012

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISET 
 

Asteri Palkanmaksussa on rajoitetusti verovelvollisten lähdeveron käsittely 
ja vuosi-ilmoituksen teko. 
 
Jos olet aiemmin käyttänyt korvaavia suorituslajeja 14 ja 22, voit muuntaa 
ne aidoiksi rajoitetusti verovelvollisten suorituslajeiksi 
palkkojensyöttötilan toiminnolla Määritä|Korvaa suorituslaji. 

   

Kun syötät rajoitetusti verovelvolliselle maksetun suorituksen tietoja, 
käytettävissäsi on verokortti-ikkunassa täplä ”Lähdevero”: 
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Rajoitetusti verovelvollisille maksettujen suoritusten erittely annetaan 
vuosittain ja tulostetaan valinnalla 
Tulosta|Vuodenvaihdetulosteet|Rajoitetusti verovelvollisten erittely. 
 
Ensin voit muokata kaavoja: 
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ja kun painat Jatka, ohjelma ehdottaa vuoden aikana kertyneitä summia: 
 

 
Tee konekielinen -painikkeesta saat luotua sähköisen ilmoituksen, jonka 
voit lähettää Ilmoittimella Verohallintoon. 
 
 
Palkansaajat-taulukossa on nyt seuraavat uudet kentät: 
- Lähdeverovähennys 
- LähdeveroSotunalainen 
- Katuosoite asuinvaltiossa 
- Postinumero asuinvaltiossa 
- Kaupunki tai alue asuinvaltiossa 
- Asuinvaltiossa annettu verotunniste 
- Asuinvaltion maatunnus 
- Asuinvaltion nimi 
- Sukunimi 
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- Etunimet 
- Veronumero 
- palkanmaksukertojen summa-taulukoissa 
- Lähdeverovähennys 
- LähdeveroSotunalainen 
 
Sukunimi- ja Etunimet-kenttiä ei tarvitse välttämättä erikseen täyttää vaan 
palkansaajakortistossa on Muokkaa|Nimestä Sukunimi ja Etunimet -
toiminto ja rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksen yhteydessä 
ohjelma tarkistaa ja täyttää ko. kentät sen mukaan, onko käyttäjän mielestä 
sukunimi alussa vai lopussa. 
 
Palkansaajakortiston uusiin kenttiin voit eri tulosteita muokatessasi viitata 
muuttujilla 

@96   Lähdeverovähennys 
@97   LähdeveroSotunalainen 
@98   Katuosoite Asuinvaltiossa 
@99   Postinumero Asuinvaltiossa 
@180  Kaupunki tai alue asuinvaltiossa 
@181  Asuinvaltiossa annettu verotunniste 
@182  Asuinvaltion maatunnus 
@183  Asuinvaltion nimi 
@184  Sukunimi 
@185  Etunimet 
@186  Veronumero 
@187  palkansaajakortiston Lähdeverollisen savamaksun prosentin 

 
Palkanmaksukertojen summa-taulukoiden kenttiin voit viitata muuttujilla 

@138  Lähdeverovähennys         
@238  Lähdeverovähennys vuoden alusta yhteensä 
@338  Lähdeverovähennys edelliseltä vuodelta         
@1038, @1238, @1338 Lähdeverovähennys raporteissa 
@139  LähdeveroSotunalainen 
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Sairausvakuutusmaksu 
 
Sava-maksu lasketaan lisäyksenä Ennakonpidätys-kohdassa näkyvään 
lähdeveroon. 
 
Sava-maksu tulee kausiveroilmoitukseen kohtaan 606 lähdeveron lisäksi. 
 
Rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoitukseen kohtaan 18 tulee lähdevero 
ilman sava-maksua ja kohtaan 24 tulee sava-maksu. Nämä tulevat 
automaattisesti riippumatta ko. kohtien kaavoista. 
 
Muuttujat @140, @240 ja @340 tulostavat palkanmaksukertakohtaisen 
Lähdeverollisen savamaksun prosentin. 
 
 
Rajoitetusti verovelvollisille on käytössäsi suorituslajit 

A1   - raj. verovelv. Palkka muulta kuin julkisyhteisöltä ja 
henkilöstörahaston rahasto-osuus 

A2   - raj. verovelv. Julkisyhteisön maksama palkka 
A3   - raj. verovelv. Rojalti, esim. tekijänoikeuskorvaus 
A4   - raj. verovelv. Työkorvaus 
A5   - raj. verovelv. Esiintyvän taiteilijan henkilökohtaisesta toiminnasta 

maksettu korvaus 
A6   - raj. verovelv. Urheilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu 

korvaus 
A7   - raj. verovelv. Ns. avainhenkilölain mukainen palkka 
A8   - raj. verovelv. Ulkomaiselta konserniyhtiöltä ulkomailla 

työskentelevälle, Suomessa vakuutetulle 
A9   - raj. verovelv. Ulkomainen vuokratyöntekijä, Suomessa enintään 6 

kk 
AS   - raj. verovelv. Suomessa tehtyyn työhön perustuva työsuhdeoptio 

ja osakepalkkio 
AD   - raj. verovelv. Johtajanpalkkio (johtokunta tms.) 
B1   - raj. verovelv. Julkisyhteisön maksama työeläke 
B2   - raj. verovelv. Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus 
B3   - raj. verovelv. KELAn tai Valtiokonttorin maksama muu kuin 

työeläke 
B4   - raj. verovelv. Ansiotuloa oleva ostettu eläke 
B5   - raj. verovelv. Julkisyhteisön liiketoiminnassa ansaittu eläke 
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B7   - raj. verovelv. Muu eläke (liikennevakuutus/muu riskivakuutus) 
B8   - raj. verovelv. Pääomatuloa oleva ostettu eläke 
B9   - raj. verovelv. Vapaaehtoinen eläke, verotetaan pääomatulona 20 

% korotettuna 
B0   - raj. verovelv. Vapaaehtoinen eläke, verotetaan pääomatulona 50 

% korotettuna 
C2   - raj. verovelv. Talletuskorko 
C3   - raj. verovelv. Joukkovelkakirjalainan korko tai 

jälkimarkkinahyvitys 
C4   - raj. verovelv. Sijoitusrahaston vuotuinen tuotto 
C5   - raj. verovelv. Muu korko 
C7   - raj. verovelv. Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden 

kerryttämä korko 
D1   - raj. verovelv. Muu suoritus kuten stipendi, henkivakuutuskorvaus 
D2   - raj. verovelv. Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden 

kerryttämä muu tuotto 
E1   - raj. verovelv. Emotytäryhtiödirektiivin tai verosopimuksen 

mukainen suorasijoitusosinko 
E2   - raj. verovelv. Osinko, hallintarekisteröity, mutta hallitaan 

tilinhaltijan omaan lukuun 
E3   - raj. verovelv. Muu osinko, jos ao. osake hallintarekisteröity 
E4   - raj. verovelv. Muu osinko tai osuuspääoman korko 
E5   - raj. verovelv. Lopulliselle saajalle maksettu osinko, jonka 

lähdeveroa maksaja on palauttanut 
E6   - raj. verovelv. Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden 

kerryttämä osinko 
P4   - raj. verovelv. Ansiotuloa oleva pitkäaikaissäästämissopimukseen 

perustuva suoritus 
P5   - raj. verovelv. Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva 

suoritus, joka verotetaan pääomatulona 
P6   - raj. verovelv. Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva 

suoritus, verotetaan pääomatulona 20% korotettuna 
P7   - raj. verovelv. Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva 

suoritus, verotetaan pääomatulona 50% korotettuna 
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S1   - raj. verovelv. Säästödirektiivin mukainen korko tai tällaista korkoa 
sisältävän tulon kokonaismäärä 

S2   - raj. verovelv. Säästödirektiivin mukainen korko ..., jos saajana 
maksuasiamies 

S3   - raj. verovelv. Säästödirektiivin mukainen myynnin, takaisinoston 
tai lunastuksen tuottoon sis. korko tai tuoton kokonaismäärä 

S4   - raj. verovelv. Säästödirektiivin mukainen myynnin ..., jos saajana 
maksuasiamies 
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MUISTIOKENTTIEN MUOKKAUS     
 

Muistio-tyyppisten kenttien monirivinen muokkaus on nyt kätevästi 
mahdollista kortisto-työvaiheiden Selaustila-ikkunassa. 

 

 
 
TULOSTUSPÄIVÄ JA Y-TUNNUS 
 

Jos tulostuspäivä ja Y-tunnus on pyydetty tulostumaan, ne tulevat joka 
tulosteeseen myös tulostenipussa. 
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KORVAA ENTER JA SARKAIN TYHJÄLLÄ  
 

Kortistoissa on nyt toiminto Muokkaa|Korvaa enter ja sarkain tyhjällä, 
jolla saat tekstikentistä (ei muistiokentistä) pois niihin vahingossa joutuneet 
sarkain- ja rivinvaihtomerkit, jotka voisivat häiritä kortiston aakkostumista. 

 
 

JOUKKOSÄHKÖPOSTI     
 

Jos haluat saman viestin (palkkalaskelman) menevän useaan 
meiliosoitteeseen, syötä ko. meiliosoitteet palkansaajakortiston Sähköposti-
kenttään pilkulla erotettuina. 
 
Ohjelma huomauttaa punaisella, jos Sinulla on vanhempi kuin vuoden 
2011 blat.exe ja huomautusta painamalla pääset tukisivulle päivittämään 
blatin. Tällä tavoin mm. ääkköset åäö välittyvät sähköposteissa ilman 
pulmia. 
 
Sähköposti lähtee vain niille, joiden tämänkertaiset palkkasummat ovat eri 
kuin nolla eli voit ottaa palkanmaksukertaan mukaan kaikki palkansaajat, 
vaikket kaikille maksakaan. 

 
     
KORJAA MAKSIMIRIVIMÄÄRÄ 
 

Yritysluettelo-ikkunan Tiedosto|Korjaa|Kaikkialle maksimirivimäärä -
toiminnolla saat täydennettyä palkanosat 20-rivisiksi ym. jos ovat 
katkenneet esim. vain muutaman rivin pituisiksi. 
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MAKSULISTAN PANKKIVIIVAKOODI     
 

Asetuksissa voit määrittää, montako pankkipäivää ennen 
palkanmaksupäivää tarjotaan maksulistan pankkiviivakoodin eräpäiväksi. 
 
Eräpäiväehdotus varmistetaan vielä tulostuksen yhteydessä käyttäjältä. 
 
Maksulistan asetukset -kohdassa voit määrittää, että tulostetaan yksitilisiin 
maksulistoihin myös pankkiviivakoodit. 

 
 
VUOSI-ILMOITUS 

 
Palkkojensyöttötilassa voit käyttää Koodi-sarakkeessa "eisava"-alkuisia 
koodeja suorituslajien 6, 7M ja 7N yhteydessä 16-68 -vuotiaalla 
palkansaajalla ilmoittamaan, että kyseinen palkkarivi ei kuulu 
sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteeseen eli ko. summa menee 
vuosi-ilmoituksen kohtaan 36. Alle 16- ja yli 68-vuotiaalla suorituslajin 6, 
7M ja 7N summat menevät kokonaan kohtaan 36. 
     
Kohtaan 36: Palkkaerät, jotka eivät kuulu sairausvakuutuksen 
päivärahamaksun perusteeseen ohjelma laskee nyt luvun automaattisesti 
katsoen, onko palkansaaja ollut maksukuukautena sotu-ikäinen (16-68 -
vuotias) ja onko mahdollisia eisotu-koodeja. Tämä menettely koskee 
suorituslajeja P, PT, 1, P2, P3, 2, 5, 5Y, H, HT, H2, H3, H4, H5, H6, 7Q, 
7M, 7N, 6 
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Hinnasto 20.11.2012 
 

KIRJANPITO mm. Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt 500 €
- Tuloveroilmoitus Yhteisön sähköinen tuloveroilmoitus, lisäosa kirjanpitoon 300 €
PALKANMAKSU Palkanlaskenta, kausiveroilmoitus, vuosi-ilmoitus 500 €
LASKUTUS Laskutus, asiakas- ja tuotekortisto, myyntireskontra  500 €
LÄHETE/LASKUTUS Laskutus + läheteosa (finvoice, e-lasku, suoramaksu, massalaskutus) 800 €
- Lähetelaskutusosa Lisäosana Asteri laskutukseen, kun on ylläpitosopimus 

lisäosana Asteri laskutukseen, kun ei ole ylläpitosopimusta 
300 €
550 €

TILAUSTENKÄSITTELY Tilaus / toimitusketjun hallintaan. 1.300 €
OSTORESKONTRA Ostolaskujen seurantaan, tiliöintiin, kustannuspaikkaseurantaan 500 €
ISÄNNÖINTI taloyhtiön vastikeseurantaan, vuokranantajalle, asuntosijoittajalle 500 €
TEHTÄVÄSEURANTA asiakashallinta / CRM tilitoimistoille ja palveluyrityksille 500 €
 

Ylläpitosopimus 
Postipäivittäjälle Neuvontapalvelu, päivitykset netistä ja postitse kerran 

vuodessa 
alk. 108 € /v/ohjelma

wä 172,80 € / vuosi 
Nettipäivittäjälle Neuvontapalvelu, päivitykset netistä. alk. 84 € /v/ohjelma

wä 134,40 € / vuosi
 

Päivitykset ei-ylläpitosopimusasiakkaalle 
Päivitysmaksu Päivitysmaksu uusimpaan ohjelmaversioon kun ei ole voimassaolevaa 

ylläpitosopimusta. Puolet ohjelman uushankintahinnasta. 
alkaen 250 €

 

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 € 
 

Puhelintuki, etätukineuvonta 
Etätukineuvonta Maksullista, kun neuvotaan 

- ohjelmaa, johon ei ole ylläpitosopimusta 
- asiaa, joka ei sisälly ylläpitosopimukseen 
- verkkoasennuksiin liittyvää asiaa 
- suoraveloituksen muuntoa e-laskuksi ja suoramaksuksi 

minimiveloitus 40 €
enint. 20 min  40 €
enint. 30 min 60 €
enint. 40 min 80 €
enint. 50 min 100 €
enint. 1 h  120 € 

 

Kurssit, Koulutus, muita veloituksia 
Kurssipäivä Hki  Aikataulun mukainen kurssipäivä Helsingissä  100 €
Koulutuspäivä 
asiakkaan luona 

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

alkaen
500 € /päivä

Postituskulut Lisätään postipakettina lähetettäviin ohjelmatoimituksiin 20 €
Monen käyttäjän 
lisenssit 

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

 

Hintoihin lisätään arvonlisävero. Viivästyskorko 18% 
Ohjelmat ovat moniyritys / tilitoimistoversioita soveltuen mm. tilitoimistoille ja kirjanpitäjille 
Hinnat voivat muuttua. Voimassaoleva hinnasto www.atsoft.fi/hinnasto.htm 
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