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ASTERI ISÄNNÖINNIN VUOSIPÄIVITYS 15.4.2010 
 
Hyvä lukija! 
 

Tämä on Asteri Isännöinnin vuosipäivitys 2010. 
 
Toimitamme vuosipäivityksen jo nyt keväällä, sillä 
arvonlisäveroprosentit muuttuvat 1.7.2010 alkaen. 
 
Tässä vihkosessa kerromme, miten voit toimia Asteri Isännöinnissä 
alv-prosenttien muuttuessa. 
 
Annamme myös ohjeet, miten saat tilisiirtolomakkeeseen näkyviin 
IBAN- ja BIC-muotoiset tilinumerot, sillä ne tulevat pakollisiksi 
1.7.2010 alkaen. 
 
Lisäksi esittelemme muita ominaisuuksia, joita ohjelmaan on tullut 
edellisen, 21.10.2009 toimitetun, vuosipäivityksen jälkeen. 

 
Viime hetken tiedot kotisivultamme 
 
 Tarkista viime hetken vinkit kotisivultamme ennen päivityksen 

asentamista. 
 

Isännöinti  www.atsoft.fi/wvpv.htm 
 
Ilmaista mainostilaa referenssilistallamme 
 

Julkaisemme kotisivullamme referenssilistaa Asteri ohjelmien 
käyttäjistä. Bonuksena julkaisemme lyhyen mainoslauseen/kuvauksen 
yrityksen toiminnasta. 

 
Pyydämme ilmoittamaan, jos voimme julkaista tietonne (mikäli ette jo 
ole listalla). 
www.atsoft.fi/referenssiluettelo.php 



 

____________________________________________________________ 
4/16                                     Asteri Isännöinti – Vuosipäivitys 15.4.2010 

1. 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 15.4.2010 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. ASTERI ISÄNNÖINTI JA ALV:N NOUSU 1.7.2010 
 

1.7.2010 alkaen uudet arvonlisäverokannat 23%, 13% ja 9% korvaavat 
aiemmat prosenttiyksikköä alemmat verokannat. Ravintola- ja 
ateriapalvelujen verokannaksi tulee 13%. 

 
Tällä on vaikutusta Asteri Isännöintiin, jos laskutat arvonlisäverollisia 
vastikkeita tai maksuja, ja jos haluat arvonlisäveron näkyviin 
maksulappuun. 

 
Tällöin Sinun täytyy laskea ja tulostaa erilliset maksulaput 1.7.2010 
jälkeisille maksuille. 

 
Tapoja on kaksi erilaista: 

 
Tapa 1: Maksulapussa pelkkä alv-erittelyrivi 
 

- valitse Määritä|Tilisiirtojen tulostus 

____________________________________________________________ 

o syötä arvonlisäveroprosentiksi 23 
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- jos vastikkeen tms. hinta on muuttunut, tee vastaava muutos 
esimerkiksi seuraavasti: 
o valitse Työvaihe|Vuokrapaikat 

 
o korjaa maksuille uudet a-hinnat 
o paina Tee kuukausien vuokrapaikat ja valitse esim. heinäkuu 

2010 - joulukuu 2010  
o paina Tee huoneistojen kuukausimaksut ja valitse esim. 

heinäkuu 2010 - joulukuu 2010 
o paina Tulosta kaikkien tilisiirrot ja valitse esim. heinäkuu 

2010 - joulukuu 2010 tai tulosta vain arvonlisäverollisille 
huoneistoille yksitellen Huoneistotila-työvaiheessa tai tulosta 
tilisiirrot vain osalle huoneistoista ”…osalle”-painikkeesta 
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Jos vain osa huoneistoista on arvonlisäverollisia, saat uudella 
ohjelmaversiolla tulostettua alv-erittelyn vain tarvittavien huoneistojen 
tilisiirtoihin. 

 
- Mene Huoneistotilaan 

o Suurenna Huoneiston tiedot -ikkuna 
o Merkitse rasti kohtaan ”Huoneiston osalta on hakeuduttu    

arvonlisäverovelvolliseksi” 
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- Valitse Määritä|Tilisiirtojen tulostus 
o Merkitse ruksi kohtaan ”Laske ja tulosta myös alv”  
o Valitse ”niille, joilla kenttä”  ”Huoneiston osalta alv” sisältää  

”kyllä” 
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- Tulosta tilisiirrot, jolloin alv-erittely tulee vain alv:llisille 
huoneistoille 

 
- Jos haluat tulostaa uudelleen vain alv:llisten tilisiirrot, tai jos haluat 

tulostaa jonkin tietyn osajoukon tilisiirrot, valitse 
Työvaihe|Vuokrapaikat ja paina ”osalle”-painiketta 
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Tapa 2: Veron peruste ja vero erillisinä vastikeriveinä 
 

- jos vastikkeen tms. hinta on muuttunut, tee vastaava muutos 
esimerkiksi seuraavasti: 
o valitse Työvaihe|Vuokrapaikat 
o korjaa maksuille uudet a-hinnat, erityisesti alv:n riville tulee 

varmasti muutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o paina Tee kuukausien vuokrapaikat ja valitse esim. heinäkuu 
2010 - joulukuu 2010  

o paina Tee huoneistojen kuukausimaksut ja valitse esim. 
heinäkuu 2010 - joulukuu 2010 

o paina Tulosta kaikkien tilisiirrot ja valitse esim. heinäkuu 
2010 - joulukuu 2010 tai tulosta vain arvonlisäverollisille 
huoneistoille yksitellen Huoneistotila-työvaiheessa tai tulosta 
tilisiirrot vain osalle huoneistoista ”…osalle”-painikkeesta. 
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3. IBAN JA BIC PAKOLLISIA TILISIIRTOLOMAKKEESSA 
1.7.2010 ALKAEN 

 
Tilisiirtolomakkeessa on viimeistään 1.7.2010 alkaen oltava näkyvissä 
pankkitili IBAN- ja BIC-muodossa. 

 

 
Valitsemalla Määritä|IBAN-tilinumero pääset syöttämään taloyhtiön 
IBAN-tilinumeron ja BIC-koodin. 

 
Valitse myös, että IBAN ja BIC tulostetaan aina näkyviin, eli siirrä 
täplä alempaan kohtaan. 
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Käytä valintaa Määritä|Tilisiirtojen tulostus ja aseta, että ohjelma 
piirtää tilisiirrot. 

 

 
Tilisiirron alaosaan tulostuva maksujenvälitystä koskeva ehtoteksti on 
muuttunut vuonna 2010. Uudet tekstit ovat: 
 
"Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja 
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella" 
"Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings-
förmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit" 
 
Jos olet perustanut taloyhtiön aineiston aiemmalla kuin 15.4.2010 
ohjelmaversiolla, käy korjaamassa maksujenvälitysehtotekstin 
sanamuoto esimerkiksi seuraavasti: 
- Valitse Määritä|Tilisiirtojen kieli 
- paina Aseta suomi/ruotsi, jolloin ohjelma päivittää uudet tekstit 



 

________ 
Asteri Isännöinti – Vuosipäivitys 15.4.2010 13/16 

Jos olet muokannut muita tekstejä omien tarpeittesi mukaan, ei ehkä 
kannata painaa Aseta suomi/ruotsi, vaan kirjoittaa uudet 
maksujenvälitysehtotekstit käsin näppäilemällä. 

 
Pankkiviivakoodin saat määriteltyä tulostumaan näkyviin ja aseteltua 
oikealle kohdalle valitsemalla 
Määritä|Pankkiviivakoodi|Siirtymävaiheen tilisiirto (2008-2010). 
 
 

4. RESKONTRASSA VIITENUMEROLLA ETSIMINEN 
 

Kun kirjataan suorituksia käsin ja etsitään maksajaa viitenumeron 
lopun perusteella, näytetään nyt valintaikkunassa kaikki ko. tavalla 
päättyvät maksajat, kun aiemmin otettiin käyttöön ensimmäinen osuva 
maksaja. 

____________________________________________________
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5.  SUORAVELOITUSPYYNNÖT NIMEN MUKAAN 
AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ 

 
Suoraveloituspyynnöt tulostuvat nyt nimen mukaan 
aakkosjärjestyksessä. 

 
 
6.  TILIOTE TEITITTELEE 
 

Tiliotteessa käytetään nyt teitittelymuotoa ”maksamanne” maksut. 
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7. LEIKEPÖYDÄLLE MONIRIVINEN LISÄTIETO 
 

Kun kopioit monirivisiä kenttiä leikepöydälle, monirivisen kentän 
enterit korvautuvat välilyönneillä, jotta ne eivät aiheuta turhia 
rivinvaihtoja esim. Excelissä. 
 
Esimerkiksi Kortisto-työvaiheessa Huoneistot-talukossa on 
monirivinen kenttä Lisätietoja. Nyt siis Huoneistot-taulukon vieminen 
leikepöydän kautta Exceliin tuottaa siistin tuloksen. 
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8.  YHTEYSTIEDOT, TUKI 
 

Käyttäjätukea on saatavilla puhelimitse sekä sähköpostilla. Voit myös 
tutkia kotisivuiltamme www.atsoft.fi vastauksia ajankohtaisiin 
kysymyksiin. 

 
 

Käyttäjätuki  
Puh (09)350 7530 
Fax (09) 350 75321 
atsoft@atsoft.fi 
www.atsoft.fi 
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