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1.  SUORAVELOITUS PÄÄTTYY 31.1.2014 
 

Yhtenäinen euromaksualue SEPA etenee siten, että suomalainen 
suoraveloituskäytäntö päättyy 31.1.2014. 
 
SEPA-suoraveloitus on hyvin erilainen kuin suomalainen 
suoraveloitus eikä sovellu vastikkeiden ja vuokrien kantamiseen. 
 
Sen sijaan Suomessa toimivat pankit suosittelevat tilalle e-laskua, joka 
tulee maksajan nettipankkiin näkyville. Maksajille, joilla ei ole 
käytössään nettipankkia, on tarjolla suoramaksu, joka on e-laskun 
muotoinen, mutta veloitetaan tililtä automaattisesti. 
 
E-lasku eli kuluttaja-Finvoice on ollut käytössä jo vuosien ajan. 
Suoramaksu tulee käyttöön viimeistään tammikuussa 2013. 
 
Suomalaiset suoraveloitusvaltuutukset muunnetaan e-lasku- ja 
suoramaksusopimuksiksi siirtymäkauden aikana 1/2013 - 1/2014.  
 
Asteri Isännöinnissä on 12.10.2012-versiosta alkaen:  
- Finvoice laskuttajailmoituksen (SenderInfo) teko-ominaisuus 
- Finvoice vastaanottoehdotusten (ReceiverProposal) teko-ominaisuus 
- Finvoice vastaanottoilmoitusten (ReceiverInfo) 
sisäänlukuominaisuus 
- e-laskun ja suoramaksun teko Finvoice-tiedostoksi sekä suoramaksun 
peruutusaineiston luonti 
- suoramaksun tilisiirtolomakkeen ja suoramaksun 
peruutusilmoituksen tulostus suoramaksuasiakkaille 
 
Lisätietoja muunnosta eli konversiosta eli suoraveloitusmigraatiosta 
saat mm. osoitteista 
http://www.fkl.fi/teemasivut/sepa/tekninen_dokumentaatio/Dokumenti
t/laskuttajan_migraatio-ohje_26032012.pdf 
www.fkl.fi 
www.finvoice.info 
sekä pankistasi. 
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2.  PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN 
 
Suosittelemme päivityksen asentamista netistä, jotta saat aivan 
uusimman ohjelmaversion. Jos käytät cd:tä, laita se asemaan ja sulje 
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 Isännöinnistä. Tarkista, että päivämäärä on 12.10.2012 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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3.  LASKUTTAJAILMOITUKSEN (SENDERINFO) TEKEMINEN 
 

Kun taloyhtiö päättää ryhtyä e-laskuttajaksi, Sinun on lähetettävä 
laskuttajailmoitus (SenderInfo) -sanoma. 
 
Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma löytyy www.finvoice.info  
-sivustolta. 
 
Toinen tapa tehdä laskuttajailmoitus on käyttää Asteri Isännöintiä. 
Huoneistotilassa on valinta Tulosta|Finvoice laskuttajailmoitus 
(SenderInfo), jolla saat tehtyä ko. taloyhtiön SI-sanoman. 
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Palvelukoodiksi kannattaa valita 01 eli tarjota sekä e-laskua että 
suoramaksua, koska Asteri Isännöinti osaa laatia kumpaisenkin. 
 
Kannattaa rastittaa, että laskuttajailmoitus tehdään kaikkiin 
pankkeihin. Nämä tulevat kaikki samaan SI-tiedostoon, joka Sinun 
tarvitsee lähettää vain oman verkkolaskuoperaattorisi kautta. 
 
Ohjelma ottaa taloyhtiön Y-tunnuksen, nimi- ja osoitetiedot ja 
pankkitilinumerot suoraan taloyhtiön perustieto-ikkunoista. 
 
Käy myös Laskuttajatiedot-painikkeen takana syöttämässä muut 
laskuttajan tiedot: 

 

 
Painamalla OK pääset takaisin edelliseen ikkunaan. 
 
Kun painat OK, ohjelma luo SI-tiedoston. Lähetä se 
verkkolaskuoperaattorisi avulla eteenpäin. 
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4. VASTAANOTTOEHDOTUSTEN (RECEIVERPROPOSAL) 
TEKEMINEN 

 
Taloyhtiön pitää pyytää suomalaisten suoraveloitusten muuntoa e-
lasku-sopimuksiksi silloin, kun asia on taloyhtiölle ajankohtainen. 
Tämä tapahtuu lähettämällä vastaanottoehdotus (ReceiverProposal) -
sanoma. 
 
RP-sanoman voit laatia www.finvoice.info -sivustosta löytyvällä 
ohjelmalla, jolle syötät taloyhtiön SI-sanoman ja taloyhtiön viimeisen 
suomalaisen suoraveloituspyyntötiedoston. 
 
RP-sanoman voit laatia myös Asteri Isännöinnin Taloyhtiöt-ikkunan 
toiminnolla Suoraveloitus|Luo e-laskun vastaanottoehdotukset 
(ReceiverProposal). 
 
Valitse aluksi ajanjakso, jolloin mukana olleet maksajat otetaan 
ilmoitukseen. Yhdessä ilmoitustiedostossa voi olla vain yhden 
pankkiryhmän taloyhtiöitä, joten valitse pankki. Testausta ja 
pilotointia varten voi tarvittaessa rastittaa, että otetaan mukaan vain ne 
maksajat, joilla on tili samassa pankissa kuin taloyhtiöllä. 
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Pääset valitsemaan, mitkä taloyhtiöt otetaan mukaan RP-tiedostoon. 

 
Kun painat OK, ohjelma luo RP-tiedoston. Lähetä se 
verkkolaskuoperaattorisi avulla eteenpäin. 



 
10/20                                      Asteri Isännöinti – Vuosipäivitys 12.10.2012 

5.  VASTAANOTTOILMOITUSTEN (RECEIVERINFO) 
SISÄÄNLUKU 

 
Ne maksajat, jotka haluavat e-laskuja tai suoramaksuja, ilmoittavat 
tästä vastaanottoilmoituksin.  
 
Nouda verkkolaskuoperaattoriltasi vastaanottoilmoitustiedostot yhteen 
kansioon. Kussakin tiedostossa on yhden asukkaan ReceiverInfo, joka 
voi olla joko uusi (ADD), muutos (CHANGE) tai irtisanominen 
(DELETE). 
 
Valitse Finvoice|Sisäänlue vastaanottoilmoitus (ReceiverInfo), 
jolloin ohjelma kysyy kansion, jossa olevat kaikki ReceiverInfo-
tiedostot se käsittelee. 

 

 
Valitse kansio, jossa saapuneet vastaanottoilmoitukset sijaitsevat. 
 
Kun painat OK, ohjelma käsittelee kansiossa olevat 
vastaanottoilmoitukset.  
 
Taloyhtiön IBAN-tilinumeron perusteella ohjelma kohdistaa 
vastaanottoilmoituksen oikeaan taloyhtiöön. 
 
Viitenumeron perusteella ohjelma löytää oikean maksajan. 
 
Ohjelma kirjoittaa Maksajat-ikkunaan ko. henkilölle 
Verkkolaskuosoite-kenttään IBAN+BIC+OVT+sähköpostiosoite, jotta 
Asteri Isännöinnin Finvoice-lasku löytää maksajan verkkopankkiin 
perille. 
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Maksajat-ikkunan eLaskuVaiSuoramaksu-kenttään ohjelma kirjoittaa 
joko ”e-lasku” tai ”suoramaksu” sen mukaan, kumpaa palvelua 
maksaja haluaa.  
 

 
 
Sen perusteella Finvoice-laskuun menee joko merkki INV01 tai 
INV09, jotta maksajan pankki toimittaa oikean palvelun. 
 
Maksaja poistuu suoraveloituksesta eli Maksajat-ikkunan 
Suoraveloitus-kenttä muuttuu tyhjäksi. 
 
Mahdollisista pulmailmoituksista tulee lista Muistioon ruudulle. 
 
Onnistuneiden toimenpiteiden lista tulostuu paperille. 
 
Käsitellyt tiedostot siirtyvät luetut-kansioon. 
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6.  E-LASKU ELI KULUTTAJA-FINVOICE 
 

E-lasku eli kuluttaja-Finvoice on tapa lähettää vastikelasku tai 
vuokralasku maksajalle sähköisesti nettipankkiin siten, että sen voi 
sieltä heti maksaa. Suoraveloitusten muunnon yhteydessä maksajan 
nettipankin asetuksissa on ko. e-laskun automaattihyväksyntä päällä, 
joten e-lasku menee saman tien maksuun. Ne maksajat, joilla ei ole 
käytössään nettipankkia, voivat käyttää suoramaksua eli Sinun 
lähettämäsi Finvoice-aineiston mukainen summa veloitetaan maksajan 
tililtä automaattisesti. 
 
E-laskuttajaksi ryhtymisestä saat ohjeet pankistasi, 
verkkolaskuoperaattoriltasi ja Finanssialan Keskusliitosta. 
 
Asteri Isännöinnillä saat halutessasi tuotettua laskuttajailmoituksen ja  
vastaanottoehdotukset sekä sisäänluettua maksajien lähettämät 
vastaanottoilmoitukset. 
 
E-lasku- ja suoramaksuasiakkaille lasket kuukausimaksut aivan 
samalla tavalla kuin perinteisellä paperitilisiirrolla maksaville.  
 
Finvoice-toiminnolla voit tehdä sähköiset laskut, joista tulee 
suoritukset taloyhtiön tilille kuten paperitilisiirroistakin. 
 
Sähköisestä laskusta saapuu suoritus taloyhtiön pankkitilille ja siitä 
tulee merkintä ktl-tiedostoon tai camt.054-tiedostoon, jotka voit lukea 
Asteri Isännöinnin reskontraan. 
 
Lisätietoa e-laskusta: 
www.atsoft.fi/finvoice.htm 
www.atsoft.fi/wv-elasku.htm 
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7.  VALMISTELUT VERKKOLASKUTUSTA VARTEN 
 

Finvoice-tiedostoon tulee mukaan kaikki ne maksajat, joilla on 
Maksajat-ikkunan Verkkolaskuosoite-kentässä 
IBAN+BIC+OVT-tunnus+sähköpostiosoite. 
 
HUOM! OVT-tunnus on vain yrityksillä, jätä se tyhjäksi kuluttajalla. 
 
esim. yrityksellä 
 
FI3329501800008512+NDEAFIHH+00371234567800000+maija.vilk
kunen@kolumbus.fi 
 
 
esim. kuluttajalla 
 
FI3329501800008512+NDEAFIHH++maija.vilkkunen@kolumbus.fi 
 
 
eLaskuVaiSuoramaksu-kentässä on oltava ”e-lasku”, jos haluat että 
Finvoice-tiedostoon menee INV01 eli e-lasku, tai ”suoramaksu”, jos 
haluat että Finvoice-tiedostoon menee INV09 eli suoramaksu. 
 
Jos haluat, että maksaja ei saa e-laskua eikä suoramaksua, tyhjennä 
Verkkolaskuosoite-kenttä ja säilytä verkkolaskuosoitetta väliaikaisesti 
esim. jossain lisätieto-ikkunassa tai muussa ohjelmassa tai paperilla. 
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8. VERKKOLASKUN FINVOICE-XML-TIEDOSTON 
TEKEMINEN 

 
Yhdelle taloyhtiölle kerrallaan  
 
Huoneistotilan toiminnolla Tulosta|Finvoice-verkkolasku. 
 
Syötä ainakin päivämäärärajaus, minkä päivien tavoitteet haluat 
laskuttaa, 
Tallennus-välilehdelle tiedostonnimi, johon haluat laskut tallentaa, 
Seller-välilehdelle laskuttajan osoite- ym. tiedot ja 
soap-env -välilehdelle laskuttajan verkkolaskuosoite eli IBAN ja BIC. 
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Kaikille taloyhtiöille kerralla: 
 
Käy ensin asettelemassa kunkin yhtiön Finvoice-määritykset 
kohdalleen huoneistotilan toiminnolla Tulosta|Finvoice-verkkolasku. 
Jatkossa voit tehdä Finvoice-verkkolaskut yritysluettelo-ikkunan 
toiminnolla Finvoice|Luo Finvoice-verkkolaskuja. 

 
 
 

9.  E-LASKUJEN TARKASTELU 
 

Finvoice-verkkolaskuja voit tarkastella Yritysluettelo-ikkunan 
toiminnolla Finvoice|Finvoicen katselu. 
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10.  SUORAMAKSUN TILISIIRTOLOMAKKEIDEN TULOSTUS 
 

Suoramaksuasiakkaille on lähetettävä suoramaksun tilisiirrot, jotta he 
tietävät, että tililtä on menossa ko. summa. 
 
Suoramaksun tilisiirtolomakkeet saat tulostettua Vuokrapaikat-
työvaiheen Tulosta kaikkien tilisiirrot -painikkeesta. Myös 
osajoukolle tai SQL-rajatulle osajoukolle tulostaminen on mahdollista. 
Samoin huoneistotilan Tulosta|Tilisiirrot huoneistolle -kohdasta saat 
suoramaksun tilisiirtolomakkeita.  

 
Suoramaksun tilisiirtolomakkeissa kerrotaan, että lasku veloitetaan 
tililtä eräpäivänä. Lisäksi Euro-kentässä lukee ”Suoramaksu”, jotta 
maksaja ei vahingossa maksaisi laskua toistamiseen. 
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11.  SUORAMAKSUN PERUUTUS 
 

Suoramaksun peruutusaineiston voit luoda Taloyhtiöt-ikkunan 
Finvoice-valikosta tai huoneistotilan Tulosta-valikosta. 
 
Peruutusaineiston luontia varten Sinulla täytyy olla tallessa 
alkuperäinen Finvoice-veloitusaineisto, koska peruutustiedostoon 
täytyy saada samoja perustietoja kuin on alkuperäisessä 
laskuaineistossa. 
 
Valitse alkuperäisen Finvoice-laskuaineiston tiedostonimi. 
Valitse, minkänimiseen tiedostoon haluat tehdä peruutusaineiston. 
Tarvittaessa voit rajata nimen, katuosoitteen, henkilötunnuksen, 
sähköpostiosoitteen tai viitenumeron perusteella, että peruutetaan vain 
jonkun tai joidenkuiden maksajien suoramaksu. 

 

 
Kun painat OK, ohjelma luo peruutusaineiston. Lähetä se 
verkkolaskuoperaattorisi avulla eteenpäin. 
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12.  SUORAMAKSUN PERUUTUSILMOITUSTEN TULOSTUS 
 

Kun peruutat suoramaksuja, asiasta on ilmoitettava ko. maksajille. Jos 
peruutus on sovittu maksajan kanssa esim. puhelimessa, asia lienee 
maksajalle selvä. Muussa tapauksessa maksajalle on lähetettävä 
peruutusilmoitus. 
 
Vuokrapaikat-työvaiheen Tulosta kaikkien tilisiirrot .. osalle tai Osalle 
SQL -toiminnoilla voit rajata peruutusilmoituksen tulostukseen 
mukaan samat maksajat, joista olet luonut mahdollisesti rajatun xml-
muotoisen peruutustiedoston. 
 
esim. SQL-lause Asukainen Antti -nimisen maksajan rajaamiseen: 
SELECT Laskurivit.Huoneisto AS ID FROM Laskurivit INNER JOIN 
Maksajat ON Laskurivit.Maksaja = Maksajat.ID WHERE 
Maksajat.Nimi LIKE '*Asukainen Antti*' AND '' & 
eLaskuVaiSuoramaksu =  
'suoramaksu' GROUP BY Huoneisto 
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Valitse täplä kohtaan ”tulostetaan peruutusilmoitus”.  
 

 
 

Kun painat OK, saat peruutusilmoitukset paperille. 
 

 
 
 

 
 
 
 



Asteri ohjelmat      Atsoft Oy Mäkinen      www.atsoft.fi      atsoft@atsoft.fi      (09)350 7530 

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
Toimitusmaksu Erillistoimitus. esim. nettipäivittäjä haluaa päivityksen cd-

levyllä postitse, postipäivittäjälle erikseen lähetetty cd-levy 
20 €

 

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

Tuntiveloitus Ylläpitosopimukseen kuulumattomat neuvonnat ja muut työt, esim. 
asiakaskohtainen koulutus. 

120 €/h

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 




