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ASTERI PALKANMAKSU 
 

Asteri Palkanmaksu on kotimainen palkanmaksuohjelmisto, joka soveltuu 

pienten yritysten palkanlaskentaan yritysmuodosta riippumatta.  

 

Ohjelma on moniyrityskäyttöinen. Sitä voi käyttää yhden tai useamman 

yrityksen palkanmaksussa. 

 

Ohjelmalla voidaan laskea palkat käyttäen perustana kiinteää palkkaa, 

tuntipalkkaa ja sen johdannaisia (50%, 100%, ilta-, la- ja su-lisät yms.) sekä 

erilaisia palkkioita (esim. urakka, provisio jne.). 

  

Luontoisedut eritellään, mm. ravinto-, auto-, puhelinetu tai muut luontoisedut. 

 

Ohjelmalla maksetaan myös verottomat korvaukset, mm. päivärahat ja km-

korvaukset. 

 

Se laskee automaattisesti palkansaajalta myös vähennettävät erät, mm.  

ay-, työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. 

 

Palkat voidaan maksaa kuukausipalkkalaisille kerran kuussa ja 

tuntipalkkalaisille tarvittavilta jaksoilta. 

 

Ohjelmassa on myös huomioitu mm. lomapalkan laskenta, konekielinen 

ilmoittaminen tulorekisteriin ja suora integraatio Asteri Monipankkiin. 

 

Palkkalaskelmat voidaan toimittaa sähköisesti verkkopalkka-aineistona, jolloin 

laskelmat ovat palkansaajien nähtävissä verkkopankkien kautta. 

 

ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO 
 
Ohjelmassa on palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirtoaineiston muodostus ja 

ennakonpidätystietojen sisäänluku. 

 

Toimintoa käyttäen voit tilata verottajalta palkansaajien verokortit sähköisesti 

vuodenvaihteen tuntumassa (ennen 31.1.) ja lukea verokorttitiedot ohjelmaan.  

Näin toimien et enää tarvitse palkansaajien toimittamia paperisia verokortteja. 
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TULOSTEET 
 

• Palkka-, ennakonpidätys- ja yhdistetyt laskelmat 

• Palkkalaskelmat verkkopalkoiksi ja sähköpostitse 

• Palkkakortti 

• Maksulista 

• Palkkalista 

• Palkkalistojen yhdistelmä / valvontailmoitus 

• Palkkatodistus 

• KTA/lomapalkkalaskelma 

• Päiväpalkka/lomapalkkalaskelma 

• Maksutietojen tallennus SEPA XML -tiedostoksi 

• Tiliöintitosite kirjanpitoon 

• Työttömyyspalkkatodistus 

• Kahden vuoden raportti 

• Ennakonpidätystietojen suorasiirto 

• Palkkatietoilmoitus ja työnantajan erillisilmoitus 
 

Ohjelman mukana toimitetaan erilaisia yhteenvetomalleja, palkanmaksaja voi 

myös laatia niitä rajattomasti lisää. 

 

ENNAKONPIDÄTYKSEN LASKENTA 
 

• Tulorekisterin myötä luovuttiin kumulatiivisesta ennakonpidätyksestä 

ja siirryttiin yhden tulorajan verokortteihin 

• Ohjelma laskee automaattisesti nousevan veroprosentin  

• Muutosverokorttien syöttäminen on helppoa 
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PALKANSAAJAKORTISTO 
 

 
 

 
Palkanmaksua perustettaessa palkansaajien tiedot syötetään palkansaajakortistoksi. 

Palkansaajat luetaan edellisestä vuodesta.  

Palkansaajien tietoja voidaan muokata myöhemminkin joko palkansaajakortisto-

työvaiheessa tai palkkojen syöttötilassa. 

 

Rivitila-ikkunassa näkyvät kaikki palkansaajat, kukin omalla rivillään. Selaustila-

ikkunassa voidaan yksittäisen palkansaajan tietoja tarkastella ja muokkailla lähemmin. 

 

Palkansaajakortistosta voidaan tulostaa palkansaajaluetteloita, palkkakortteja tai 

palkkatodistuksia. 
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PALKANSAAJIEN VALINTA PALKANMAKSUKERTAAN 
 

 
Kutakin palkanmaksukertaa perustettaessa valitaan senkertaiset palkansaajat. 

Palkanmaksukertaan voidaan ottaa mukaan joko kaikki palkansaajat tai haluttu ryhmä. 

Myös yksittäisiä palkansaajia voidaan ottaa mukaan tai jättää pois, lisätä tai poistaa 

palkanmaksukerrasta. 

 
Palkanmaksukerran palkkoja syötettäessä kaikki palkansaajat näkyvät Tämänkertaiset 

palkansaajat -ikkunassa, jonka avulla voidaan myös helposti liikkua palkansaajasta 

toiseen. 
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PALKKOJEN SYÖTTÖ 
 

 
Palkansaajalle syötetään 

• rahapalkka 

• luontoisedut ja 

• vähennykset ennen ennakonpidätystä, 

joista saatavan bruttopalkan perusteella ohjelma laskee ennakonpidätyksen. 

 

Edelleen syötetään 

• korvaukset ja 

• ennakonpidätyksen jälkeen vähennettävät erät, 

jolloin ohjelma laskee maksettavan summan. 

 

Kukin edellämainituista viidestä ryhmästä syötetään omiin ikkunoihinsa, joissa 

niille on tilaa 100 riviä. 

 

Automaatiolla voidaan täyttää tulolajit ja ansaintakaudet. Palkansaaja- ja 

rivikohtaisia muutoksia voidaan tehdä kätevästi syöttämällä uudet arvot 

vanhojen päälle. 
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ENNAKONPIDÄTYS 

 
 

 

Ohjelma osaa laskea ennakonpidätyksen kaikilla säädetyillä tavoilla. 

Palkansaajan verokorttitiedot syötetään ja muokataan Verokorttitiedot –

ikkunassa. 

 

Ennakonpidätyksen laskenta voi perustua kausikohtaiseen, kumulatiiviseen, 

yhteen tulorajaan, portaikko- tai käsin laskentaan. 

 

Rajoitetusti verovelvollisten lähdeverokäsittely on myös mukana. 

 

1.2.2019 alkaen käytetään pääsääntöisesti yhden tulorajan verokortteja. 
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Yhdistetyssä laskelmassa näkyvät sekä palkkalaskelman 

että ennakonpidätyksen tiedot. 
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Tiliöintitositteen saa vietyä sähköisesti Asteri kirjanpitoon siirtotiedostona ja 

leikepöydän kautta. Tulosteen saa myös paperille muuhun kirjanpito-ohjelmaan 

vietäväksi. 
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Tulorekisteri 
 

 

Asteri Palkanmaksu –ohjelmassa on mukana Tulorekisteriin ilmoittamisen 

automatiikka. Ohjelma muodostaa palkkatietoilmoituksen ja työnantajan 

erillisilmoituksen laskettujen palkkojen pohjalta hyödyntäen kerran täytettäviä 

pohjatietoja. 

 

Ominaisuus kattaa monia automaatioita, kuten päivärahan 

automaattikohdistuksen sekä kappalemäärien ja ansaintakausien täydennykset. 

 

Ohjelmaan on tehty runsaasti tarkistuksia mahdollisten näppäilyvirheiden 

varalta. 

 

Palkkatietoilmoitus ja työnantajan erillisilmoitus toimitetaan Tulorekisterin 

sähköisen asiointipalvelun kautta. 

 

 

Verkkopalkka 
 
Palkkalaskelmat voidaan toimittaa paperin tai pdf-sähköpostin lisäksi 

sähköisesti verkkopalkkana. Laskelmat ovat tarkasteltavissa palkansaajien 

verkkopankkien kautta. Palvelu on erikseen maksullinen ja edellyttää 

palkansaajilta suomalaista henkilötunnusta ja pankkitiliä. 

 

 

Monipankki 
 
Asteri monipankki integroituu palkanmaksuohjelmaan. Näin on mahdollista 

toimittaa automaattisesti palkoista maksutiedosto suoraan pankkiin hyödyntäen 

Web Services-kanavaa. 
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Asteri ohjelmat      Atsoft Oy Mäkinen      www.atsoft.fi      atsoft@atsoft.fi      (09)350 7530 

Hinnasto 7.9.2022 
Työasemaversiot 
 

KIRJANPITO mm. Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt 500 € 

- Tapahtumat netistä pdf-tiliotteen automaattinen tiliöinti, lisäosa kirjanpitoon 300 € 

- Tuloveroilmoitus Yhteisön sähköinen tuloveroilmoitus, lisäosa kirjanpitoon 300 € 

- Johdon raportointi Seurantakohdeanalyysit, tehokkaat kustannuspaikat 300 € 

MONIPANKKI Pankkiyhteysohjelma WS-kanavassa liikennöintiin 500 € 

PALKANMAKSU Palkanlaskenta, OmaVero, tulorekisteri 

verkkopalkka lisäpalveluna  
500 € 

LASKUTUS Laskutus, asiakas- ja tuotekortisto, myyntireskontra, 

Finvoice, e-lasku, suoramaksu, massalaskutus  
800 € 

OSTORESKONTRA Ostolaskujen seurantaan, tiliöintiin, kustannuspaikkaseurantaan 500 € 

ISÄNNÖINTI taloyhtiön vastikeseurantaan, vuokranantajalle, asuntosijoittajalle 500 € 

TEHTÄVÄSEURANTA asiakashallinta / CRM tilitoimistoille ja palveluyrityksille 500 € 
 

 

Ylläpitosopimus 

Ylläpitosopimus Neuvontapalvelu, päivitykset netistä, 

laskutetaan yhdessä erässä kalenterivuoden loppuun  
alk. 17 € /kk/ohjelma 

postitoimitus cd-levy ja päivitysvihkonen postitse ylläpito-ohjelmaan alk. 24 € /v/ohjelma 

   
 

 

Päivitykset ei-ylläpitosopimusasiakkaalle 

Päivitysmaksu Päivitysmaksu uusimpaan ohjelmaversioon, kun ei ole voimassa olevaa 

ylläpitosopimusta. Puolet ohjelman uushankintahinnasta. 
alkaen 

250 € 
 

 

Puhelintuki, etätukineuvonta 

Etätukineuvonta Maksullista, kun neuvotaan 

- ohjelmaa, johon ei ole ylläpitosopimusta 

- asiaa, joka ei sisälly ylläpitosopimukseen 

- verkkoasennuksiin liittyvää asiaa 

- e-lasku ja suoramaksuselvittelyä 

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 

Koulutuspäivä Hki  3h täsmäkoulutus Atsoftin toimistolla  360 € 

Koulutuspäivä 

asiakkaan luona 

Koulutuspäivä asiakkaan luona alkaen 1000 €/päivä,  

 
alkaen 

1000€ /päivä 

Tuntiveloitus Ylläpitosopimukseen kuulumattomat neuvonnat ja muut työt, esim. 

asiakaskohtainen koulutus. 
240 €/h 

Postituskulut Lisätään postipakettina lähetettäviin ohjelmatoimituksiin 24 € 

Monen käyttäjän 

lisenssit 

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/ 

 

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



