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Hyvä Asteri Palkanmaksun käyttäjä! 
 
Tämä on Asteri Palkanmaksun vuosipäivityksen 2.12.2019 ohjevihkonen, 
jossa kerrotaan edellisen vuosipäivityksen 18.12.2019 jälkeen tulleista 
muutoksista. 
 
Ohjelma on nyt valmis vuoden 2020 palkanmaksuja varten. Suosittelemme 
ohjelman päivittämistä kotisivuiltamme saadaksesi aina 
ajantasaisimman version. 
 



   
4/16  Asteri Palkanmaksu – Vuosipäivitys 2.12.2019 

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 2.12.2019 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 2020 ARVOT 

 

Ohjelmaan on nyt sisäänrakennettuna vuoden 2020 lukuarvot. 
Ohjelma tarjoaa lukuarvoja päivitetyn version myötä perustuen 
maksupäivään. Tarkista kaikkien lukuarvojen oikeellisuus 
viranomaislähteistä. 

 

3 ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN 
SUORASIIRTO VUODELLE 2020 

 

Palkan ennakonpidätystietojen suorasiirron vaatimat 
vuosimuutokset vuodelle 2020 ovat mukana tässä 
päivityksessä.  
 
Suurempia rakenteellisia muutoksia edellisvuoteen nähden ei 
tullut. 
 
Helmikuussa 2020 voimaan astuvat verokortit ovat 
pääsääntöisesti yhden rajan (B) verokortteja. Tammikuussa 
käytetään tyypillisesti edellisvuoden verokortteja. 
 

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. 
 
Verkkopalkat päätyvät asiakkaiden verkkopankkeihin silloinkin, 
kun posti ei kulje. 
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5 TULOREKISTERIN TUOMIA 
MUUTOKSIA 

 

Tulorekisteriin tulee uusia tiedonkäyttäjiä. Lähtökohtaisesti 
ilmoittaminen toimii kuten ennenkin. Suosittelemme nyt 
tarkastamaan entistä tarkemmin mm. tulolajien ja 
ansaintajaksojen oikeellisuuden. 
 
Uudet tulonsaajan lisätiedon tyypit: 
13 Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö 
14 Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta 
 
Vakuuttamistiedon tyyppi tulolajeille 209 ja 419 muuttuu: 
209 Kilometrikorvaus (veronalainen) 
Oletuksena kaikkien sosiaalivakuutusmaksujen alainen 
Jos lievemmin perustein maksettu veronalainen 
kilometrikorvaus perustuu työehtosopimukseen, se ei ole 
työeläke-, työttömyysvakuutus- eikä työtapaturma ja 
ammattitautivakuutusmaksun alainen = maksaja muuttaa 
tulolajin vakuuttamisen oletukset 
 
419 Vähennys ennen ennakonpidätystä 
Vakuuttamistieto on vahvistettava silloin, kun tulo, josta 
vähennys tehdään, ei ole sosiaalivakuutusmaksun alainen. 
Toiminnallisuus mahdollistaa vähennyksen 
sosiaalivakuutusmaksujen alaisuuden kohdistumisen 
tilanteessa, jossa samalla maksukerralla maksetaan 
sosiaalivakuutusmaksun alaista palkkaa ja sellaista EPL 13 §:n 
mukaista palkkaa, joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen 
perusteena ja jompaankumpaan tuloon kohdistuu kuluja, jotka 
vähennetään ennen ennakonpidätyksen toimittamista. 
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6 PIKAOHJE UUDEN 
PALKANMAKSUVUODEN 
PERUSTAMISEEN 

 
Tällä kuvallisella step-by-step ohjeella saat perustettua uuden 
palkanmaksuvuoden perustilanteissa. Jos palkanmaksutapasi 
tai -aineistosi on poikkeavaa, voit joutua käyttämään muuta 
tapaa. 

 
1.    Päivitä ohjelma tukisivulta 

https://www.atsoft.fi/tukiwp.html kohdasta 1. 
 
2.    Aloita uuden palkanmaksuvuoden perustaminen 

palkanmaksuvuodet -näkymässä valitsemalla ”Uusi 
palkanmaksuvuosi”. 

 

  
 

https://www.atsoft.fi/tukiwp.html
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3.    Aukeaa ikkuna ”Palkanmaksuvuoden perustamisen vaiheet: 
Palkanmaksajan tietojen 
määrittäminen”, paina OK. 
 

  
 

4.    Tarkista yrityksen perustiedot, sava% ja laita ruksi kohtaan 
”Edellisvuoden oletustekstit pohjaksi”, valitse Selaa-
painikkeella edellisvuoden tiedosto. Paina OK. 
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5.    Aukeaa ikkuna ”Palkanmaksuvuoden perustamisen vaiheet: 
Palkanmaksutietokannan 
luominen”. Ohjelma ehdottaa palkanmaksuvuodelle uutta 
nimeä, paina OK. 
  

 
  

6.    Aukeaa ikkuna ”Palkanmaksuvuoden perustamisen vaiheet: 
Palkansaajien tietojen 
määrittäminen”, paina OK. 
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7.    Aukeaa ikkuna ”Sairausvakuutuksen päivärahamaksun 
prosentin asettaminen”. 
Paina ”Kirjoita” ja sen jälkeen ”Jatka perustamista!” 
ohjelman vasemmasta ylänurkasta. 
  

 
  
8.    Aukeaa ikkuna ”Palkanmaksuvuoden perustamisen vaiheet: 

Oletustekstien 
määrittäminen”, paina OK. 
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9.   Ohjelma kysyy ”Tuodaanko alkaneen vuoden lukuarvot ja 
puuttuvat tulolajit OLETUS2.OMA tiedostosta? Vastaa 
tähän Kyllä. Muokkaa tarvittaessa rivejä. Paina lopuksi 
vasemmasta 
yläkulmasta ”Jatka perustamista!”. 

  

 
  
  

10.   Aukeaa ikkuna ”Palkanmaksuvuoden perustamisen vaiheet: 
Ensimmäisen palkanmaksukerran 
aloittaminen”, paina OK. 
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11.   Aukeaa ikkuna ”Uuden palkanmaksukerran 
perustaminen”. Syötä palkanmaksukerralle nimi, 
paina OK. 
  

 
  
 

12.   Aukeaa ikkuna ”Uuden palkanmaksukerran 
perustaminen”. Syötä tiedot: Palkkajakso, 
Palkanmaksukausi / ansaintakausi alkoi, 
Palkanmaksukausi / ansaintakausi päättyi ja Maksupäivä. 
Tarkista/korjaa tieto Sava-prosentti. Valitse 
kohtaan pohjaksi otetaan *edellisvuoden summat 
nollattuina, valitse listasta haluamasi 
palkanmaksukerta ja paina OK. 
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13.   Aukeaa ikkuna ”Uuden palkanmaksukerran perustaminen”, 
jossa voit valita ne palkansaajat 
jotka tulevat mukaan ensimmäiseen 
palkanmaksukertaan. Tee valinnat ja paina lopuksi OK. 

  

 
  

14.  Koska valitsit palkanmaksukerran pohjaksi edellisvuoden 
palkanmaksukerran, tuo oletusteksteistä tulolajit ja 
verottomien korvausten arvot Tiedosto|Tuo 
oletusteksteistä, paina OK. 

  

 
  

15.   Valmis! Nyt voit alkaa syöttää palkkoja uuteen 
palkanmaksuvuoteen. 
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SEURAAVAN PALKANMAKSUKERRAN 
PERUSTAMINEN 

  
16.   Kun perustat uuteen palkanmaksuvuoteen seuraavan 

palkanmaksukerran, muista vaihtaa ”Pohjaksi 
otetaan” -kohtaan valinta olemaan takaisin *ed. kerran 
summat tai *ed. kerran summat nollattuina. 
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7 ANSAINTAKAUDEN 
MUUTTAMINEN 

 
Palkanmaksukertaa perustettaessa syötetään 
oletusansaintakausi kaikille palkansaajille kaikille riveille. 
Henkilötasolla ansaintakauden voi muuttaa verokorttien 
syöttöikkunassa: 
 

 
 

Ansaintakauden voi muuttaa myös rivikohtaisesti kirjaamalla 
uuden alku- tai päättymispäivän: 

 

 
 

Ansaintakausi voi olla palkkajakson ulkopuolella ja tarvittaessa 
kuukautta pidempi. 
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8 MUITA UUDISTUKSIA 
 

Muita pienempiä muutoksia, mm: 
 
Verkkopalkkojen niputustoiminto 
Voit niputtaa usean verkkopalkka-aineiston samaan tiedostoon. 
 
Verkkopalkan automaattinimeäminen 
Mahdollisuus käyttää automaattinimeämistä. 
 
Tuki isoille näytöille 
Ohjelmassa on nyt tuki 1440p 2560x1440 näytöille. 
 
Tulorekisteri-ilmoitusten hiomista 
Automaattitoimintoja, taustalaskentaa ym. 
 
Työtuntiliittymä tuo myös tulolajit ja ansaintakaudet 
Mahdollisuus tuoda myös ansaintakaudet ja tulolajit tuotaessa 
tuntitietoja ulkoisesta järjestelmästä. 

 
 


