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Hyvä Asteri Palkanmaksun käyttäjä! 
 

Tämä vihko ohjeistaa Tulorekisteri-ilmoittamiseen perustilanteissa. 
Olemme koonneet mukaan mainintoja pakollisista tiedoista ja 
vapaaehtoisista tiedoista. 
 
Lisätietoja Asterin käytöstä saat asiakastuestamme, tietojen 
täyttämisestä kunkin tiedon käyttäjän taholta ja Tulorekisteristä 
tulorekisterihankkeelta. 
 
Muistathan aina tarkistaa tietojen oikeellisuuden 
viranomaislähteistä. 
 
Palkkatietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen 
muodostamiset tulevat osana ylläpitosopimusta. Pitkälliset 
neuvonnat, konsultaatiot, opastukset ja Asteriin liittyvät tekemiset 
ovat erikseen laskutettavia tuntitöitä. 
 
Tulorekisterillä ei ole vaikutusta palkkojen tai verojen maksamiseen 
eikä palkkalaskelmien toimittamiseen palkansaajille. 
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1. Hyvä tietää 
 
Asterissa käytetään ilmoitustapaa 2, ilmoitustapa 1 ei ole tuettu. 
Jokaisesta palkanmaksusta tehdään palkkatietoilmoitus. 
 
Jokaisen kuukauden lopussa tehdään työnantajan 
erillisilmoitus, joka sisältää SAVA:n määrän. 
-Asteri palkanmaksu tuottaa kummatkin ilmoitukset. 
 
Et tarvitse varmennetta. 
-Aineisto toimitetaan Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun 
kautta. 
 
Tarvitset valtuuden palkkatietojen ilmoittaminen. 
-Tarvitset suomi.fi valtuuden palkkatietojen ilmoittaminen jokaiselta 
palkanmaksajalta, jonka palkkatietoja ilmoitat Tulorekisteriin.  
-Pyydä tarvitsemasi valtuudet jokaiselta palkanmaksajalta, jonka 
palkkatietoja ilmoitat Tulorekisteriin. 
 
Nämä tiedot kannattaa kerätä ennen vuoden vaihdetta: 
Pakolliset: 
-Työntekijä: 
--Nimi 
--henkilötunnus 
--5-numeroinen ammattinimike 
--tieto eläkevakuutuksesta, työeläkelaitoksen yhtiötunnus ja 
eläkejärjestelynumero 
--tieto työtapaturmavakuutuksesta: työtapaturmavakuutusyhtiön 
tunnisteen tyyppi, tunniste, työtapaturmavakuutuksen 
vakuutusnumero 
--muut vakuuttamistiedot, kuten poikkeukset 
sosiaalivakuutusmaksujen alaisuuteen 
--tulonsaajan lisätiedon tyypit, kuten onko osaomistaja tai 
osakasasemassa maksajaan. 
-Yritys: Nimi, y-tunnus. 
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Vapaaehtoiset, jotka yleensä saatavilla: 
-Työntekijä: osoite, työehtosopimus, palvelussuhteen tiedot (koko- 
vai osa-aikainen, alku- ja loppupvm) 
-Yritys: osoite 
 
Uutta pakollista palkanlaskentaan: 
-Tulolaji. Kategorisoi palkkarivit 
--esim. kuukausipalkka ja tuntipalkka = 201 aikapalkka 
 
Oletustekstimme vuodelle 2019 sisältävät oletustulolajit. 
Ohjelmasta löytyy listaus kaikista tulolajeista. 
 
-Selvitä etukäteen, millä tulolajilla mikäkin palkkaerä/palkkalaji 
raportoidaan. 
 
Uutta vapaaehtoista, mutta suotavaa palkanlaskentaan: 
-Ansaintajakso, eli miltä ajanjaksolta palkka on ansaittu. 
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2. Palkkaohjelman muutokset 
 
Uuden palkanmaksukerran perustaminen: 

 
-Palkkajakso: vapaasti voi olla tekstiä tai numeroita 
-Ansaintakausi alkoi ja päättyi: miltä jaksolta palkka on ansaittu 
(oletuksena kaikille riveille, rivi ja palkansaajakohtaisesti 
mahdollista muuttaa). 
-Maksupäivä: milloin raha on palkansaajien käytettävissä 
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Palkkojen syöttötila: 
 

 
-palkat lasketaan normaalisti, kpl ja a-hinta kenttiä käyttämällä 
 
-Koodi- sarakkeella ei ole merkitystä tulorekisteri-ilmoittamisen 
kannalta 
 
-Tulolaji – oletusteksteistä tai itse valitsemalla 
 
-Ansaintakausi – automaationa perustettaessa 
palkanmaksukertaa, muutokset mahdollista työntekijä- ja 
rivikohtaisesti. Ansaintakausi voi poiketa palkkajaksosta ja olla 
kuukautta pidempi. 
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Tulolajin valinta 
 
-Tulolajit tulevat oletustekstien mukana. 
-Jos käytät omia palkkarivejä, voit valita tulolajin. 
-Valinta onnistuu kirjoittamalla tulolaji-kenttään tulolajin numeron, 
selitteen tai klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella. 
-Valitse tulolaji listasta ja paina ”Ota palkkariville!” 
 

 
 
Tulolajien selitteet on kuvattu Tulorekisterin dokumenteissa 
”Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet” sekä ”Koodistot 
– tulolajit”. 
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Palkansaajakohtaisen ansaintakauden muuttaminen 
 

 
 
-Verokorttien syöttöikkunassa 
-Kopioi ansaintakausi palkkariveille 
-Vaikuttaa vain yhden palkansaajan ansaintakauteen 
 
Rivikohtaisen ansaintakauden muuttaminen 
-Voit kirjoittaa ansaintakauden alku- tai loppupäivämäärän 
sarakkeisiin 
-Huomioi päivämäärien oikeellisuus 
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3. Ilmoittaminen 
 

-Tulosta|Tulorekisteri -valikossa on palkkatietoilmoituksen ja 
työnantajan erillisilmoituksen muodostamiset. 
 
-Voit tehdä sekä uuden että korjaavan ilmoituksen Asteri 
palkanmaksuohjelmalla. Mitätöinti onnistuu Tulorekisterin 
sähköisessä asiointipalvelussa 
 

Palkkatietoilmoitus 
Perustiedot 

 
-Valitse tuotanto -ympäristö 
-Valitse hylättäväksi koko aineisto, jos sisältää virheitä 
-Täytä ainakin yhden yhteyshenkilön tiedot 
-Valitse, kuka toimittaa aineiston (maksaja/palveluntarjoaja) 
-Perustilanteessa täytä vain punaisella merkityt kohdat. Jätä muut 
kohdat tyhjiksi. 
-Ruksi kopioitavaksi tiedostonimi leikepöydälle ja avattavaksi 
Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu 
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Palkansaajakohtaiset tiedot 
 
-Ohjelma täyttää tiedot pitkälti palkansaajakortiston perusteella. 
Täytä tai korjaa tiedot. 
 
-Siirry palkansaajasta toiseen nuolikuvakkeilla 

 
 
Välilehdet, pääasiassa kerran täytettäviä tietoja: 
 

 
-Täytä tunnistetiedot: henkilötunnus, nimi 
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-Osoitetiedot tulevat palkansaajakortistosta, eivät ole pakollisia 
tietoja 
 

 
-Vapaaehtoisia tietoja palvelussuhteesta 
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-Pakollinen tieto: ammattinimike TK10 listauksen mukaan. 
Oikeaan kenttään tarkentava tieto. 
 

 
-Pakollinen tieto: TyEL/YEL/MyEL -vakuutusnumero, 
työtapaturmavakuutusnumero (tietyin edellytyksin) sekä 
poikkeukset vakuuttamistietoihin JOS työntekijä ei ole kaikkien 
vakuutusten alainen mm. alle tai yli TyEL-ikä, YEL-vakuutus jne. 
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-Vakuuttamisen poikkeuksiin tulee ottaa kantaa JOKAISESSA 
ilmoituksessa. 
 

 
 
-Hyödyllistä, muttei pakollista työehtosopimus 
 
-Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Osaomistajuus ilmoitetaan 
valitsemalla kohta 3, osakasasemuus valitsemalla kohta 2. 
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Näihin tietoihin tulee ottaa kantaa jokaisessa 
palkanmaksukerrassa: 

 
-Tulolajit: Tarkista, että jokaisessa tulolajissa on oikeellinen tieto. 
Täydennä tulolajien sisäiset tiedot, mm. 
--Päiväraha: ulkomaanpäiväraha, kokopäiväraha, osapäiväraha, 
ateriakorvaus sekä autoedun muoto. 
 
Poissaolot voit täyttää halutessasi: 

 
-sekä palkattomat että palkalliset 
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Täytä tarvittaessa ulkomaan tilanteet, muutoin paina nappia ”luo 
ilmoitustiedosto” 
 
Tarkista ilmoitustiedon oikeellisuus ilmoitin.fi:n aineiston tarkastus -
valinnalla. 
 


