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ASTERI KIRJANPITO
Asteri Kirjanpito on suomalainen, kahdenkertaista kirjanpitoa tekevä
ohjelmisto. Soveltuu kirjanpidon tekemiseen yritysmuodosta riippumatta.
Käytössä yli 800 tilitoimistossa vuonna 2016.
Huomioitu 1.1.2016 uudistunut kirjanpitolaki ja 1.1.2017 verouudistukset.
Ohjelmistolla voidaan pitää yhtä tai useampaa kirjanpitoa. Jokaisella
kirjanpidolla on oma, muista riippumaton tilipuitteistonsa. Tilikartta ja
tilinpäätösrunko ovat käyttäjän vapaasti määriteltävissä. Ohjelmiston mukana
toimitetaan valmiit mallitilipuitteistot mm.
-

osakeyhtiölle
kommandiittiyhtiölle
liikkeenharjoittajalle
avoimelle yhtiölle

-

asunto-osakeyhtiölle
maanviljelijälle
yhdistykselle
ammatinharjoittajalle

OHJELMAN OMINAISUUKSIA
- moniyrityskäyttöinen
- soveltuu ammattikirjanpitäjälle ja tilitoimistolle
- Uusi tilikausi voidaan aloittaa ennen edellisen tilikauden tilinpäätöksen
valmistumista. Tilinavaussaldot voidaan syöttää osittain, esim pankkitilien
saldot täsmäyttämisen helpottamiseksi.
- Tilinavaussaldot voidaan tuoda myöhemmin uuteen tilikauteen
- yrityksen ja tilikauden perustaminen helppoa, onnistuu kesken tilikauden
- tilinavaus voidaan tehdä suoraan tilikarttaan
- kirjaustilassa näkyvissä tilin ajantasainen saldo
- rajaton tositteiden lukumäärä
- runsaasti kirjaamisen nopeuttamiskeinoja:
▪ pikakirjaukset (kirjausmakrot, lunttilista)
▪ pisteellä (.) yläpuolella olevan solun kopiointi alempaan soluun
▪ tähdellä (*) monirivinen tosite tasan
▪ automaattinen selitteenmuodostus tilien nimistä
- runsaasti etsimis- ja tarkistustoimintoja kirjausvirheiden, täsmäämättömien
tositteiden ja alv-virheiden etsintään
- kuukauden tulosteet saat paperille, ruulle, levylle ja leikepöydälle
- Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus, arvonlisäveron tiedot sähköisesti
OmaVeroon ja paperisina: kk, vuosineljännes, kalenterivuosi ja
poronhoitovuosimenettelyllä.
- ohjelman ylläpito on helppoa ja vaivatonta
▪ mahdollisuus saada joustavasti käyttötukea
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MONIYRITYSKÄYTTÖINEN
Asteri Kirjanpito on moniyritysversio (esim. tilitoimistolle). Ohjelman
käynnistyessä avautuu yritysluettelo.
Ohjelman käyttö on mahdollista suojata salasanalla.

Yrityksen valitsemisen jälkeen nähdään yrityksen eri tilikaudet, budjetit ja
kustannuspaikat listattuina.
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UUDEN TILIKAUDEN PERUSTAMINEN HELPPOA

Tilikaudet-ikkunan painikkeesta ”Yhtiömuotojen malleista” saat perustettua
automaattisesti uudelle yritykselle tilikauden.

Yhtiömuoto-kohdasta valitaan ollaanko perustamassa tilikautta osakeyhtiölle,
kommandiittiyhtiölle, liikkeenharjoittajalle, jne.
Tilikartan ja Tilinpäätösrungon vuosimalli –kohtaan ohjelma ehdottaa
uusimpia toimitettuja tilirunkoja.
Uuden tiedoston nimi –kohtaan ohjelma ehdottaa tiedostonimeä, joka koostuu
yrityksen nimen kahdesta ensimmäisestä kirjaimesta ja tilikauden vuosiluvun
kahdesta viimeisestä numerosta (esim. Asteri Malliyritys Oy, tilikausi
1.1.-31.12.2005 → as05.wkp).
Yrityksen nimi ja Tilikausi –kohtiin kirjoitetaan yrityksen nimi ja tilikauden
ajanjakso.
Tilinpäätösrunko tallennetaan nimelle –kohdassa ohjelma ehdottaa
tilinpäätösrunkoa tallennettavaksi yrityksen alihakemistoon, jossa sitä voi
myöhemmin muokata.
Ensimmäisen päiväkirjan nimi –kohtaan syötetään tilikauden ensimmäisen
päiväkirjan nimi, esim. ”Tammikuu 2005”.
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TOSITTEIDEN KIRJAUSTILA

Tositteiden kirjaustila sisältää ohjelmiston pääikkunan ja sen sisällä useita
työikkunoita: mm. päiväkirja, debettili, kredittili ja saldoseuranta.
Tositteet kirjataan päiväkirjaikkunassa taulukkoon, jossa liikutaan hiirellä tai
näppäimin. Näytössä on useita tositerivejä näkyvissä yhtä aikaa. Päiväkirjan
sarakkeet ovat: tositenumero, päivämäärä, tositelaji, kustannuspaikka,
laskunnumero, kaksi selitekenttää, debet-tilin numero, kredit-tilin numero ja
summa. Hiirellä voidaan muokata sarakkeiden leveyksiä ja piilottaa
tarpeettomat kentät.
Tositteiden kirjaamista helpottavat niksit kuten toispuoleisten kirjausten debetkredit –eron tasaaminen tähti (*)-merkillä ja tietojen kopiointi (.)-pistemerkillä.
Viennit
-

vientejä voi tehdä sekä yksi- että kaksipuoleisina
vientejä voi korjata ja poistaa
vientirivit voi numeroida uudelleen tarvittaessa
uuden tilikauden vientejä voidaan tehdä jo ennen kuin edellinen
tilikausi on päätetty (tilinavaus voidaan tehdä myöhemminkin, esim.
tilikarttaan tai päiväkirjaan)

Yhden tilikauden päiväkirjojen määrä voi olla enintään 99, eli varmasti riittävä.
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TILIKARTTA
Tilikartta on luettelo kirjanpidon tileistä. Tilikartan kentät ovat: Tilinumero,
ALVtunnus sekä Tilinnimi. Lisäksi tileille voi määrittää käyttäytymisen taseerittelyssä sekä selitepakon.
Tilikarttaa pääset muokkaamaan päiväkirjan kirjaustilassa tai valinnalla
Työvaihe|Tilikartan muokkaus.

Tilikarttaikkunoissa näkyy tilikartta saldoineen. Debet-ikkuna näyttää
päiväkirjassa aktiivisena olevan tositteen debet-tilin, kredit-ikkuna kredit-tilin.
Saldoseuranta-ikkunassa voidaan koko ajan tarkkailla mahdollisia
lyöntivirheitä, esim. pankin tiliotteeseen verraten.
Tilikartta
- tilikartta on muokattavissa eri tarkoituksiin
- tilikarttaan voi tehdä muutoksia kesken kirjaamiskauden
- tilikartan voi kopioida ohjelman muihin yrityksiin/projekteihin
pohjaksi
- tilikartasta voi tehdä useita erilaisia tilinpäätösrunkoja eri tarkoituksiin
Tilikarttaan mahtuu tilejä enintään 9000 kpl, eli varmasti riittävästi.
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TILINPÄÄTÖSRUNKO

Valinnalla Työvaihe|Tilinpäätösrungon muokkaus pääset muokkaamaan
tilinpäätösrunkoa. Tilinpäätösrunko ohjaa mihin kohtaan tasetta ja
tuloslaskelmaa minkin tilin saldo tulostuu.
Muokkaa-valikosta löytyy toiminto Tarkista kartta ja runko, jolla voit helposti
tarkistaa osuvatko tilikartan tilit tilinpäätösrunkoon. Tarkistuksen lopuksi tästä
saa ryhmitellyn tiliraportin, jota voidaan käyttää hyväksi tilikarttaa muokatessa
ja joka on kirjanpitolain vaatima tililuettelo.
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HYÖDYLLISET TOIMINNOT
Tilinpäätös

Ohjelmistolla voidaan tulostaa tase ja tuloslaskelma
tilinavauksesta ja kunkin päiväkirjan lopputilanteesta.
Tilinpäätösvertailu-toiminnosta voidaan tilinpäätös tulostaa eri
muodoissa, lyhyenä tai tilikohtaisena. Samoin saadaan
rinnakkain enintään viisi (5) ajanjaksoa ja kolme (3)
laskennallista vertailua, esimerkiksi tämä tilikausi, budjetti,
edellinen tilikausi, tämän kauden ero budjettiin, tämä kausi
prosentteina edellisestä kaudesta jne.

Talousarvio, budjetti
Kirjanpito-ohjelmalla voidaan laatia budjetteja. Budjetti
laaditaan luomalla oma tilikausi sitä varten ja kirjaamalla eri
tileille budjetoidut summat kuten ne olisivat tapahtuneet. Jos
perustetaan tietokantaan yksi päiväkirja ja syötetään tähän
vuosibudjetin luvut, voidaan se jakaa kuukausibudjetiksi
ohjelman valinnalla Tiedosto|Jaa kuukausibudjetiksi.
Saldoreskontra

Kirjanpidon sisäisellä saldoreskontralla voidaan seurata
myyntisaamisia, ostovelkoja tai muuta tiliä. Tositteita
syötettäessä annetaan laskunnumero-kenttään tieto, jonka
perusteella ohjelma osaa yhdistää toisiinsa liittyvät tapahtumat.
Tällä tavoin saadaan selkeät tulosteet tilin lisäytyneistä
tapahtumista, päivityslista sekä päättävä lista.

Kustannuspaikkaerittely
Tositteet voidaan kirjatessa kohdistaa kustannuspaikoille
syöttämällä tunniste kustannuspaikka-kenttään. Tunniste voi
olla sekä numeroita että nimiä.
Kustannuspaikkaerittelystä saa joko nopean
tuloslaskelmavertailun (joka mahdollistaa usean
kustannuspaikan tulostamisen yhdelle paperille/näytölle yhtä
aikaa tarkasteltavaksi) tai täydelliset, kustannuspaikoittain
eritellyt tietokannat joista saadaan kustannuspaikoista kaikki
tulosteet: päiväkirja, alv-erittely jne. sekä tietysti
kustannuspaikkojen tilinpäätösvertailut.
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LAITTEISTOVAATIMUKSET
Asteri Kirjanpito toimii tietokoneissa, joissa on Windows 10/8/7
käyttöjärjestelmä. Nykyisin myynnissä olevien koneiden suorituskyky ja
tallennuskapasiteetti riittää ohjelmalle varsin hyvin.

TULOSTEET
Tulosta-valikosta löytyy paljon erilaisia tulosteita. Ohjelmiston tulosteita
saadaan
- ruudulle, esim. oikeellisuuden tarkistamista varten
- paperille, kirjanpidon virallisiksi tulosteiksi
- leikepöydälle, jolloin ne voidaan helposti liittää muihin ohjelmiin
- levylle tekstitiedostoon, jolloin tiedosto voidaan lukea muihin
ohjelmiin tai sähköpostilla
Tulosteet
- päivä- ja pääkirjat miltä tahansa halutulta
jaksolta
- tase ja tuloslaskelma miltä tahansa
halutulta jaksolta
- tilinpäätöstulosteissa mahdollisuus esittää
useampi kausi yhdellä tulosteella
- tulosteita saadaan haluttu määrä ilman että
uuden tulosteen ottaminen vaatii
lisätehtäviä
- vienneistä mahdollista tulostaa tosite
kirjanpitoaineistoon liitettäväksi
- tulosteet esittämiskelpoisia sellaisenaan,
ilman tarvetta käsitellä niitä
tekstinkäsittely- tai
taulukkolaskentaohjelmistolla

Seuraavilla sivuilla on erilaisia tulosteita: mm. html-tuloste, kuunvaihdeajo,
tase ja tuloslaskelma kaksi kautta rinnan, budjettivertailu,
kustannuspaikkakohtainen tase ja tuloslaskelma sekä tase-erittely laajana
tekstinkäsittelyyn.
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Alla html-tuloste, joka tulostaa nettiselaimeen kerralla taseen ja tuloslaskelman
sekä päivä- ja pääkirjan. Kätevä tiedosto lähettää sähköpostitse esim.
tilintarkastajalle tai tilitoimiston asiakkaalle!

Kun klikataan esim. tiliä 1125, tulevat esille tämän tapahtumat:
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Kuunvaihdeajon kansilehti toimii
sisällysluettelona kuukauden
kirjanpidon tulosteista.
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Päiväkirjan tuloste on kirjanpidon
tuloste aikajärjestyksessä
(peruskirjanpito).
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Pääkirjan saldoluettelossa on pääkirjan tilien
saldot mutta ei tapahtumia. Saldoluettelo
helpottaa kirjausketjun tarkistamista.
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Pääkirjan tuloste on kirjanpidon tuloste
asiajärjestyksessä (pääkirjanpito). Pääkirjassa
on kunkin tilin tapahtumat, kuukauden alkava
saldo, tapahtumien saldot ja päättävä saldo.
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ALV:n kannalta voidaan kirjata automaattisesti
nettokirjauksena tai bruttokirjauksena.
Bruttokirjauksessa kunkin bruttokirjatun tilin saldosta
ALV:n osuus siirtyy kuukauden lopussa tehtävällä
automaattisella kirjauksella kunkin verokannan ALVvelka tai -saamistilille.
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ALV-laskelman automaattinen kirjaus tyhjentää kunkin
verokannan ALV-velka ja -saamistilit. ALV-velka
kirjautuu omalle tililleen. Ohjelma tulostaa ALVilmoitukseen ja maksamiseen tarvittavat tiedot.
Konekielinen TYVI-tiedosto on myös mahdollista tehdä.

17

ALV:n tarkistuslaskelma, nettokirjausten
tarkistus ja bruttokirjausten ALV:n
tarkistuslista varmistavat ALV:n
oikeellisuuden.
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Tilinpäätöstä tulostettaessa muodostuu tilien
saldoista tilinpäätösrungon ohjaamana tase sekä
tuloslaskelma. Tulosteet voidaan ottaa
kirjanpitoasetuksen kaavan mukaisena (lyhyenä)
tai tilikohtaisesti eriteltynä (pitkänä). Lisäksi
voidaan määrätä, että nollasaldoiset otsakkeet ja
tilit tulostetaan tai jätetään tulostamatta.
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Tulostaminen ei muuta kirjanpitoaineistoa
eikä estä myöhempiä tulostamisia.
Tilinpäätöksiä tai välitilinpäätöksiä voidaan
tulostaa myös kesken tilikauden.
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22

23

Tilinpäätöstulosteita
voidaan ottaa verraten
eri tilikausia, eri
tilikausien eri
ajanjaksoja, tulostaen
niiden erotuksia, jne.
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Tase-erittely laajana muuhun ohjelmaan –valinnalla saadaan
tulostettua tekstinkäsittelyyn (Word) tai taulukkolaskentaan
(Excel) tase-erittely jossa sitä voi vapaasti muokata.
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Tuloslaskelma-tulosteen lisäksi tiedon saa myös
havainnollistavaksi grafiikaksi.
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Hinnasto 7.9.2022
Työasemaversiot
mm. Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt

KIRJANPITO
- Tapahtumat netistä
- Tuloveroilmoitus
- Johdon raportointi
MONIPANKKI
PALKANMAKSU

pdf-tiliotteen automaattinen tiliöinti, lisäosa kirjanpitoon
Yhteisön sähköinen tuloveroilmoitus, lisäosa kirjanpitoon
Seurantakohdeanalyysit, tehokkaat kustannuspaikat
Pankkiyhteysohjelma WS-kanavassa liikennöintiin

LASKUTUS
OSTORESKONTRA
ISÄNNÖINTI
TEHTÄVÄSEURANTA
Ylläpitosopimus
Ylläpitosopimus
postitoimitus

Palkanlaskenta, OmaVero, tulorekisteri
verkkopalkka lisäpalveluna
Laskutus, asiakas- ja tuotekortisto, myyntireskontra,
Finvoice, e-lasku, suoramaksu, massalaskutus
Ostolaskujen seurantaan, tiliöintiin, kustannuspaikkaseurantaan
taloyhtiön vastikeseurantaan, vuokranantajalle, asuntosijoittajalle
asiakashallinta / CRM tilitoimistoille ja palveluyrityksille

Neuvontapalvelu, päivitykset netistä,
laskutetaan yhdessä erässä kalenterivuoden loppuun
cd-levy ja päivitysvihkonen postitse ylläpito-ohjelmaan

Postituskulut
Monen käyttäjän
lisenssit

alkaen
250 €

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
3h täsmäkoulutus Atsoftin toimistolla
Koulutuspäivä Hki
Koulutuspäivä asiakkaan luona alkaen 1000 €/päivä,
Koulutuspäivä
asiakkaan luona
Ylläpitosopimukseen kuulumattomat neuvonnat ja muut työt, esim.
Tuntiveloitus
asiakaskohtainen koulutus.
Lisätään postipakettina lähetettäviin ohjelmatoimituksiin

500 €
500 €
500 €

alk. 24 € /v/ohjelma

ylläpitosopimusta. Puolet ohjelman uushankintahinnasta.

- ohjelmaa, johon ei ole ylläpitosopimusta
- asiaa, joka ei sisälly ylläpitosopimukseen
- verkkoasennuksiin liittyvää asiaa
- e-lasku ja suoramaksuselvittelyä

800 €

alk. 17 € /kk/ohjelma

Päivitykset ei-ylläpitosopimusasiakkaalle
Päivitysmaksu uusimpaan ohjelmaversioon, kun ei ole voimassa olevaa
Päivitysmaksu

Puhelintuki, etätukineuvonta
Maksullista, kun neuvotaan
Etätukineuvonta

500 €
300 €
300 €
300 €
500 €
500 €

360 €
alkaen
1000€ /päivä
240 €/h
24 €

Hinnasto rinnakkaislisenssit ja tilitoimistolisenssit luettavissa

https://asteri.fi/asiakkaaksi/hinnasto/

Hintoihin lisätään arvonlisävero. Viivästyskorko 18%
Ohjelmat ovat moniyritys / tilitoimistoversioita soveltuen mm. tilitoimistoille ja kirjanpitäjille
Hinnat voivat muuttua.
Voimassa oleva hinnasto ja pilviversioiden hinnasto https://asteri.fi/asiakkaaksi/hinnasto/
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