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Hyvä Asteri Palkanmaksun käyttäjä! 
 
Tämä on Asteri Palkanmaksun vuosipäivityksen 18.12.2018 ohjevihkonen, 
jossa kerrotaan edellisen vuosipäivityksen 5.12.2017 jälkeen tulleista 
muutoksista. 
 
Ohjelma on nyt valmis Tulorekisteriin tehtävien ilmoitusten osalta. 
Suosittelemme ohjelman päivittämistä kotisivuiltamme saadaksesi aina 
ajantasaisimman version. 
 
Palkkatietoilmoitus on suunniteltu ilmoitustavan 2 mukaiseksi kattamaan 
normaalit palkanlaskennan tilanteet. Käytettävät tulolajit ovat 
sarjanumeroiltaan 200, 300 ja 400. 
 
Ohjeistus täsmenee käytön myötä. 
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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 18.12.2018 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. VUODEN 2019 ARVOT 

 

Ohjelmaan on nyt sisäänrakennettuna vuoden 2019 lukuarvot: 
 

- TyEL-rajatulo 59,36 €/kk 
- sava (ent. sotu) -maksuprosentin oletusarvo uutta yritystä 

perustettaessa 0,77 
- työntekijän TyEL-prosentit: 

- alle 53 vuotiaalle ja yli 63-vuotiaalle 6,75 % 
- 53-62-vuotiaalle 8,25 % 

- työttömyysvakuutusmaksu 
- työntekijällä 1,50 % ja osaomistajalla 0,78 % 

palkansaajakortistoon työntekijän 
sairausvakuutusmaksun prosenttia kysyttäessä ohjelma 
tarjoaa nyt aina vuoden 2019 arvoa 1,54 % 

 

Päivityksen asennuksen mukana asentuu oletus.oma-tiedoston 
uusi versio, jossa on vuoden 2019 lukuarvot: 

 
- kilometrikorvaus 0,43 €/km 
- kokopäiväraha 42,00 € 
- osapäiväraha 19,00 € 
- puhelinetu 20,00 € 
- matkapuhelinetu 20,00 € 
- ravintoetu 6,60 € 

 
Tarkista lukujen oikeellisuus viranomaislähteistä. 

3. ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN 
SUORASIIRTO VUODELLE 2019 
 
Palkan ennakonpidätystietojen suorasiirron vaatimat vuosimuutokset vuodelle 
2019 ovat mukana tässä päivityksessä.  

 
Rakenteellisia muutoksia edellisvuoteen nähden ei tullut. 
 
Helmikuussa 2019 voimaan astuvat verokortit ovat pääsääntöisesti yhden 
rajan (B) verokortteja. Tammikuussa käytetään tyypillisesti edellisvuoden 
verokortteja. 
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4. VERKKOPALKKA 

 

Asteri palkanmaksuohjelmalla on nyt mahdollista lähettää 
verkkopalkka-aineistoa operaattorimme välityksellä palkansaajan 
verkkopankkien kautta tarkasteltavaksi. Palvelu on erikseen 
maksullinen ja sen edellytyksenä on palkansaajan suomalainen 
henkilötunnus ja tilinumero. 
 

5. TULOREKISTERIN TUOMIA 
MUUTOKSIA 
 

Tulorekisterin myötä viranomaisilmoittaminen muuttuu. Palkat 
lasketaan ja maksetaan normaalisti, palkkalaskelmat toimitetaan 
entiseen tapaan ja tiedot viedään normaalisti kirjanpitoon. 

 
Viranomaisraportointi siirtyy Tulorekisteriin tehtäviin ilmoituksiin: 
Palkkatietoilmoitus, jolla raportoidaan palkkatiedot yhdellä 
ilmoituksella eri viranomaistahoihin 45 päivää ennen maksupäivää 
tai viimeistään 5 päivää maksupäivästä. Jokaisesta maksusta on 
tehtävä oma ilmoitus, myös niiltä kuukausilta, joissa työntekijällä on 
käytössää vain luontoisetuja. 
Työnantajan erillisilmoitus, jolla raportoidaan 
sairasvakuutusmaksun määrä, siitä tehtävät vähennykset ja 
tarvittaessa ”ei palkanmaksua”-ilmoitus. 

 
Ohjeistusta Tulorekisteriin ja palkkatietoilmoituksen tekemiseen 
löydät tästä vihkosesta sekä kotisivuiltamme. 
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6. Uuden palkanmaksuvuoden 
perustaminen 
 

 
 
Aloita uuden palkanmaksuvuoden perustaminen 
palkanmaksuvuodet -näkymässä painamalla nappia ”uusi 
palkanmaksuvuosi”. 
 
Ohjelma avustaa sinua vaihe vaiheelta perustamisessa. 
Päivitettyäsi ohjelman saat käyttöön uusimmat lukuarvot, oletusrivit 
ja -tulolajit. 
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Tarkista yrityksen perustiedot ja sava%. Paina ok. 
 

 
 
Ohjelma kysyy, haluatko edellisvuoden oletustekstit pohjaksi. Jos 
olet käyttänyt runsaasti itse muokkaamiasi rivejä, valitse kyllä. Saat 
tuotua oletustulolajit riveille automaattisesti myöhemmin. 
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Syötä sairausvakuutuksen päivärahamaksun prosentti. Muuta 
manuaalisesti yrittäjille ja muille poikkeaville henkilöille 
palkansaajakortistoon oikea lukuarvo. 

 
Jos valitsit tuotavaksi edellisvuoden oletustekstit pohjaksi ja haluat 
riveille oletustulolajit, paina kyllä. 
Jos valitsit oletustekstit pohjaksi, ohjelma tarjoaa käytettäväksi 
oletusarvoja ja tulolajeja. 
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Muuta tarvittaessa tulolajit ja täydennä puuttuvia rivejä. Tulolajien 
valinta onnistuu painamalla tulolaji -kentästä hiiren oikealla 
painikkeella, kirjaamalla joko tulolajin numeroa tai kirjoittamalla 
tulolajin nimeä. Valittaessa tulolajia aukeaa listaus: 

 
Listassa on mukana kaikki ohjelmassa käytettävät tulolajit 200, 300 
ja 400 sarjoista. Tulolajien tarkoituksena on koota palkkaerien tiedot 
tulorekisterihankkeelle ja ne erittelevät tiedon sillä tasolla kuin 
tiedon käyttäjät tietoa tarvitsevat. Tulolajeissa on oletuksena 
sosiaalivakuutusmaksun alaisuus. 
 
Ohjeistusta tulolajien valintaan saat tulorekisterihankkeelta. 
 
Painamalla F1 ohjelma avaa vinkkinettisivun, jonne koostamme 
ohjeita ja usein kysyttyjä kysymyksiä. 
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7. Uuden palkanmaksukerran 
perustaminen 
 

 
 

Palkkajakso, kuten ennenkin: tekstiä tai päivämäärät 
Ansaintakausi, uusi tieto. Se jakso, jolta palkka on pääsääntöisesti 
ansaittu. Ansaintakauteen voidaan vaikuttaa työntekijäkohtaisesti. 
Maksupäivä, päivä, jolloin palkka on työntekijän tilillä. 

 
Maksupäivä ja Ansaintakausi valitaan kalenteritoiminnolla. 
 
Halutessasi tuoda edellisestä vuodesta palkkasummia, tuntipalkkoja 
ym. valitse pohjaksi ”edellisvuoden summat”. 
 
Jos haluat käyttää oletustekstejä kaikille, valitse ”alkaneen vuoden 
oletustekstit”. 
 
Ensimmäiseen palkanmaksukertaan kannattaa valita mukaan kaikki 
palkansaajat ja täydentää heille lukuarvot, palkkasummat ja tiedot 
tulorekisteriä varten. Kappalemäärät voi merkitä tyhjiksi ja laskea 
varsinaiset palkat alkaen toisesta palkanmaksukerrasta. 
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Mikäli valitsit palkanmaksukerran pohjaksi edellisvuoden 
palkanmaksukerran, tuo oletusteksteistä tulolajit ja verottomien 
korvausten arvot Tiedosto|Tuo oletusteksteistä: 

 
 

8. Ansaintakauden muuttaminen 
Palkanmaksukertaa perustettaessa syötetään oletusansaintakausi 
kaikille palkansaajille kaikille riveille. Henkilötasolla ansaintakauden 
voi muuttaa verokorttien syöttöikkunassa: 
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Ansaintakauden voi muuttaa myös rivikohtaisesti kirjaamalla uuden 
alku- tai päättymispäivän: 

 
Ansaintakausi voi olla palkkajakson ulkopuolella ja tarvittaessa 
kuukautta pidempi. 

9. Tulorekisteri-ilmoittamisen vinkit 
Joissakin tulolajeissa tarvitaan itse tulolajin lisäksi tarkentavia 
tietoja. Ne voi syöttää käsin palkkatietoilmoitukselle tai käyttää 
automaatioita. Automaatio perustuu vapaa3 kentän koodiin tai 
koodi-sarakkeen koodaukseen. 
 
Autoetu vaatii jokaiseen ilmoitukseen ottamaan kantaa, onko 
kyseessä vapaa vai käyttöetu, auton ikäryhmän ja mahdollisen 
kilometrimäärän. 1. merkki on v tai k (vapaa vai käyttöetu), toinen 
auton ikäryhmä (a,b,c,u) ja siitä seuraavat kilometrimääriä, esim: 
ka = käyttöetu, auton ikäryhmä A 
vb = vapaa autoetu, auton ikäryhmä B 
 
Päiväraha vaatii jokaiseen ilmoitukseen ottamaan kantaa, onko 
maksettu koko-, osa- tai ulkomaanpäivärahoja. Koodi-sarakkeen tai 
vapaa3-sarakkeen koodit pvr, opvr ja upvr tuovat nämä tiedot 
ilmoitukselle 
 
Ravintoetu jos ravintoetu vastaa verotusarvoa, laita X -merkki 
vapaa3 -kenttään 
 
Rakennusalan kilometrikorvaus ns. tossuraha, eli ei ilmoiteta 
kilometrien määrää: merkitse vapaa3 -kenttään T 
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10. Palkkatietoilmoitus 
Jokaisesta palkanmaksusta tulee tehdä palkkatietoilmoitus. 
Ilmoitusvelvollisuus koskee myös palkkaennakoita ja matkalaskujen 
tilityksiä. Ilmoituksen voi tehdä 45 päivää ennen maksua, 
viimeistään kuitenkin 5 päivää maksupäivästä. 
 
Ilmoituksen pääset tekemään 
Tulosta|Tulorekisteri|Palkkatietoilmoitus. 
 
Täytä vain punaisella merkityt kentät, ellet tiedä tulorekisterin 
dokumentaation perusteella muiden tietojen täyttämisen 
vaatimuksia. Ohjelma täyttää kentät pitkälle palkansaajakortiston ja 
yrityksen perustietojen pohjalta. 

 
Ainakin yhteyshenkilön tiedot tarvitaan. Ylhäällä on oletuksena 
ruksittuna avattavaksi Tulorekisterin latauspalvelu ja ilmoittimen 
aineistontarkastus sekä kopioitavaksi ilmoitustiedoston nimi 
leikepöydälle. Näin lähettäminen ja validointi käy helposti: 
latausikkunassa painat ctrl + V saadaksesi automaattisesti 
tiedostopolun ja nimen. 
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Ohjelma tuo yrityksen y-tunnuksen ja valitsee tunnistetyypin 
automaattisesti. 
 
Seuraava -napilla pääset täyttämään palkansaajakohtaisia tietoja. 
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Ohjelma täytää palkansaajakortiston perusteella valtaosan 
pakollisista tiedoista. Jos olet syöttänyt palkansaajakortistoon 
jostakin syystä ilmoitukseen kelpaamattomia tietoja, voit korjata 
niitä välilehdillä. Palkansaajan vaihtaminen onnistuu oikeasta 
yläkulmasta nuolinäppäimin. 
 
Pakollisia täydennettäviä tietoja ovat Ammattinimike 
tilastokeskuksen TK10 -listauksen mukaan: 
 

 
Apua ammatin valintaan saat tapaturmavakuutusyhtiöltäsi. 
 
Vakuutustiedot poikkeuksineen: 
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Sekä tulonsaajan lisätiedon tyyppi, mikäli tulonsaaja on 
osaomistaja ja/tai osakasasemassa maksajaan: 

 
 
Tulolajit-välilehden tiedot tulee tarkastaa ja tarvittaessa täydentää 
kuhunkin ilmoitukseen. Jos et käyttänyt palkkojensyötössä 
automaatiota päivärahojen, autoedun, ateriakorvauksen ja 
tossurahan täyttöön, muuta tiedot täällä. Tulolajin täydennettäväksi 
saat aktivoitua klikkaamalla riviä. 
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11. Palkkatietoilmoituksen validointi 
Tulorekisteri tarkistaa aineiston muodollisen oikeellisuuden muttei 
kaikkia kenttien sisältöjä. Tämä tarkoittaa sitä, että hyväksytystäkin 
aineistosta voi tulla selvityspyyntöjä. 
Varsinkin alkuvaiheessa ilmoitustiedostot on hyvä tarkistaa 
ilmoittimen aineiston tarkastus -palvelussa. 
 
Ilmoitin tekee aineistolle liiketoimintavalidointeja, eli tarkastaa 
kenttien tietosisällön vastaavuuden tietojen käyttäjien tarpeen 
mukaan. 
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12. Työnantajan erillisilmoitus 
Työnantajan erillisilmoitus toimitetaan kuukauden päätyttyä 5 
päivän sisällä. Ilmoituksella toimitetaan tieto savan määrästä. 
Saamamme tiedon mukaan tämä tieto tulee näkyviin ilmoituksen 
jälkeen viivästetysti OmaVeroon. Tähän ilmoitukseen koostetaan 
kaikki kuuden palkanmaksukerrat. 
Ilmoituksella on myös mahdollista toimittaa ”ei palkanmaksua” -
ilmoitus, mikäli työnantajarekisterissä oleva työnantaja ei maksa 
kuluvan kuukauden aikana palkkoja. Tällaisen ilmoituksen voi antaa 
6kk ennakkoon. 
 
Ilmoituksen löydät Tulosta|Tulorekisteri|Työnantajan erillisilmoitus 

 
 
Muuta tarvittaessa savan yhteismäärä ja maksusta tehtävät 
vähennykset. 
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13. Muita muutoksia palkkaohjelmassa 
Muita pienempiä muutoksia, mm: 
-Henkilötunnuksen piilotus palkkalistalta 
-Entiteettien korjausta ilmoitustiedostoissa 
-Osoitetiedot tyhjiksi verkkopalkkalaskelmilla syöttämällä 
toimipaikaksi xxxxx xxxxx 
-Vapaa tekstikenttä mukaan verkkopalkka-aineistoon 
-Tyhjät rivit pois tiliöintitositteelta kopioitaessa leikepöydälle 
-Uusia suorituslajeja 
-Palkkojen tarkennuksia -osio mukaan raportteihin 
-Palkkatietoilmoituksen automaatioita palkansaajakortistosta 
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14. KAIKKI PANKIT ASTERI 
MONIPANKISSA 

 
Asteri Palkanmaksun pankkiyhteysliittymä on kehittynyt sitä mukaa 
kuin Asteri Monipankkiin on tullut uusia ominaisuuksia ja pankkeja. 
 

Asteri Monipankkia voit nyt käyttää kaikkien WS-kanavaa 
tarjoavien pankkien kanssa, eli: 

 
- Aktia 
- Danske Bank 
- Handelsbanken 
- Nordea 
- OP 
- POP 
- Sp ja OmaSp 
- Ålandsbanken 

 
Palkanmaksun monipankkiliittymää voit käyttää palkoista tehdyn 
SEPA XML-maksutiedoston lähettämiseen. 
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Hinnasto 16.5.2018 
 

KIRJANPITO mm. Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt 500 € 

- Tapahtumat netistä Pankkitapahtumien automaattinen tiliöinti, lisäosa kirjanpitoon 300 € 

- Tuloveroilmoitus Yhteisön sähköinen tuloveroilmoitus, lisäosa kirjanpitoon 300 € 

- Johdon raportointi Seurantakohdeanalyysit, tehokkaat kustannuspaikat 300 € 

MONIPANKKI Aineiston siirtoon taloushallinnon ohjelmistojen ja pankkien välillä 500 € 

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 

Nettipäivittäjälle Neuvontapalvelu, päivitykset netistä. alk. 120 € /v/ohjelma 
 

 

Päivitykset ei-ylläpitosopimusasiakkaalle 

Päivitysmaksu Päivitysmaksu uusimpaan ohjelmaversioon kun ei ole voimassaolevaa 

ylläpitosopimusta. Puolet ohjelman uushankintahinnasta alle 5v. vanhaan 

ohjelmaan. yli 5v vanhat ohjelmat täyshinta 

alkaen 

250 € 

 

 

Puhelintuki, etätukineuvonta 

Etätukineuvonta Maksullista, kun neuvotaan 

- ohjelmaa, johon ei ole ylläpitosopimusta 

- asiaa, joka ei sisälly ylläpitosopimukseen 

- verkkoasennuksiin liittyvää asiaa 

- e-lasku ja suoramaksuselvittelyä 

minimiveloitus 80 € 

enint. 20 min  80 € 

enint. 30 min 120 € 

enint. 40 min 160 € 

enint. 50 min 200 € 

enint. 1 h  240 € 
 

Kurssit, Koulutus, muita veloituksia 

Koulutuspäivä Hki  3h täsmäkoulutus Atsoftin toimistolla  360 € 

Koulutuspäivä 

asiakkaan luona 

Koulutuspäivä asiakkaan luona alkaen 1000 €/päivä,   alkaen 

1000€ /päivä 

Tuntiveloitus Ylläpitosopimukseen kuulumattomat neuvonnat ja muut työt, esim. 

asiakaskohtainen koulutus. 
240 €/h 

Postituskulut Lisätään postipakettina lähetettäviin ohjelmatoimituksiin 24 € 

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 


