
Työilmoituksen teko- ja käsittelyohjelma ”Aikalastu” on päiväilmoitusten  keruuseen 
ja käsittelyyn tarkoitettu PC-ohjelma.  Se on jatkoa jonkin aikaa jo käytössä olleelle Palkka-
lastulle. Koneyrittäjien liitto ry on myös osallistunut ohjelman kehittämiseen  

Ohjelma on valmistettu  Pentium II -tason mikrotietokoneille tai sitä uudemmille PC:lle. 

Toiminnot: Aikalastussa on kaksi osaa: 1) työilmoitusten teko ja lähetys ja 2) työilmoitusten 
nouto ja käsittely. Käsittelyyn sisältyy työtuntien ja päiväkertymien siirto Palkkalastuun sekä
osin myös Korjuu-Lastuun. Erityisesti työjakson tuntisummien ja työpäivien käsittely palkan-
laskennassa paranee.

Tietolähteet: Ohjelman tietolähteinä voivat olla Aikalastun lisäksi  ”Elmu”- ja ”Telmu”- ja 
Ponssen ”Opti Time Control” työaikatietojen keruulaitteet työkoneissa tai hakkuukoneen 
laajennetut drf-tiedostot tai  PC:llä kotona, toimistolla tai maastossa tehdyt päiväilmoitukset; 
tiedostoina tai paperilla.  

Tietojen välitys: Lähetys ja nouto voidaan tehdä suoraan Aikalastulla Internetissä
tai sähköpostissa tai PC-kortilla tai muistitikulla tai levykkeellä tai paperilomakkeella. 

Käsiteltävät tiedot:  Käyttäjä voi valita seurattavat tiedot noin 30 tiedon joukosta. Tarjolla
ovat työpäivää,  työvuoroa, työpistettä, työkohdetta, työajan alkua ja loppua, työtunteja, 
työtuntien jakautumaa, vuorolisiä ja ylitöitä, päivärahoja, ateria-yms-korvauksia,  matka-
korvauksia sekä päivän työsaavutuksia ja huomautuksia koskevat tiedot. 

Käyttötavat: Ohjelmalla voidaan valmistella mm. työpäiväilmoitus, työmatkaselvitys  sekä
jaksotyön työvuorosuunnitelma. Ilmoitukset voi tehdä päivänäkymässä tai kuukausi-
näkymässä. Ohjelmassa on valmis kalenteri.  Ohjelman käyttömukavuuteen on kiinnitetty 
erityistä huomiota näppäintoimintojen, apulaskelmien ja tietojen monistuksen avulla. Myös 
muiden kuin työpäivien kuten esim. loma-, sairas- pekkaspäivien tai tasoitusvapaiden tai 
vanhempainlomien  keruu muistiin on mahdollista. 

Tulosteet: Ohjelman tulosteita ovat  mm. valmisteltu työpäiväilmoitus, matkaselvitys  sekä
jaksotyön työvuorosuunnitelma.  Ilmoituksista voidaan koota päivälajeja, työtunteja, lisiä, 
matkakorvauksia ja työsuorituksia koskevat yhteenvedot mm. palkanlaskentaa, siihen 
liittyvien loma-, sairas- yms. päivien seurantaa sekä tuotannon ja tuotantotehokkuuden 
seurantaa varten. Ilmoituksia voi käyttää myös matkalaskujen ja laskutettavien töiden 
perustetietoina.

Hinnat: Ohjelma tiedonsiirto-ominaisuuksista riippuen 250 - 400,- eur+alv.  
KL:n jäsenalennus 18 %.  Palkkalastu-lisäalennus 12 %. 

Ylläpito: Ylläpito tasosta riippuen 25,- 95,- eur/v + alv.   KL:n jäsenalennus 12%  

Ohjelmia valmistaa ja myy :  Mystem Oy
os. Vainiotie 14,  60100 SEINÄJOKI,   
puh. 06-4148075,  fax 06-4148074
sähköposti: posti@mystem.fi
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