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Siirry henkilörekisteriin joko suoravalintojen (F12 Suoravalinnat) kautta tai sovellukset valikon kautta (Rekisterit  
Henkilö). 

Uusi henkilö perustetaan F10 Uusi henkilö –näppäimellä.

 

 
Seuraavaksi ohjeessa käydään henkilötiedot läpi kohta kohdalta. 

 

 
Tässä kohdat Tunnus, Etunimet, Sukunimi, Osoite, Postiosoite, Hlötunnus ja Tilinumero ovat ohjelmaan perustetta-
van henkilön perustietoja. Nämä kannattaa kuitenkin täyttää, koska niistä tiedot välittyvät pankkiohjelmaan, vuosi-
ilmoitus aineistolle ja tilinauhalle. Voitte myös pistää ohjelman tietoihin talteen henkilön puhelinnumeron ja sähkö-
postiosoitteen. 
 

 
Työsuhde –kohdan vaihtoehdot ovat: 

V = Vakituinen 
O = Osa-aikainen 
M = Määräaikainen 
Y = Yrittäjä 

Vaihtoehdot V, O ja M tulostavat tilinauhalle informatiivisen tiedon palkansaajan päivärahamaksun suuruudesta ja 
vaihtoehto Y tulostaa työnantajan päivärahamaksun suuruuden. 



 

 
Aloituspvm: päivämäärä, jolloin henkilön työsuhde on alkanut. 
 
Lopetuspvm: työsuhteen viimeinen päivämäärä. Merkitsemällä lopetuspäivä henkilötietoihin saadaan sininen vär-
jäys poistettua henkilörekisterin tunnus -kohdasta. 
 

 
Toimenkuva: esim. Työnjohtaja, Putkiasentaja, Kirvesmies jne. 
 
Työnimike, palkkaryhmä ja henkilöstöryhmä: nämä kohdat liittyvät palkkatilastoon. Näitä tarvitaan, jos pitää an-
taa tilastotietoja EK:lle. Mikäli näitä tietoja tarvitaan, kannattaa olla yhteydessä Pajadatan ylläpitoon, niin neu-
vomme tähän liittyvien asetusten laittamisessa. 
 

 
Toimiala: Henkilön toimialan valinta vaikuttaa lomalaskentatapaan. 
 
Toimiala –kohdan vaihtoehdot ovat: 
 

• LVI 

• SÄHKÖ 

• RAKENNUS 

• MAARAKENNUS 

• TEKNOLOGIA 
 
Toimialaa päästään vaihtamaan F2 Haku –näppäimellä. 

 
Liitto: Tähän pistetään liiton tunnus kahdella kirjaimella esim. PU, SÄ, RA. Vastaava tunnus pitää olla PA_LIITTO 
–parametrillä, jossa myös määrätään liiton maksun prosentti ja prosentti työajan lyhennystä varten, mikäli työajan 
lyhennys maksetaan prosentteina palkasta. 
 
Jos henkilöltä ei pidätetä liiton jäsenmaksua palkasta, niin henkilötietoihin täytyy laittaa tunnus EI. Tällöin 
PA_LIITTO –parametrillä on oltava tämä tunnus yhdessä työajan lyhennys prosentin kanssa, jotta työajan lyhennys 
maksu toimii. 

Liitonmaksu palkasta: Vaihtoehdot ovat Kyllä tai Ei, riippuen siitä periikö työnantaja liitonmaksun palkasta vai ei. 

 
Pekkaslaskenta: Tässä kohdassa määritellään, minkä alan sopimuksen mukaan työajan lyhennyksen maksami-
nen hoidetaan tällä henkilöllä. 
 

•  E = Henkilöllä ei ole työajan lyhennystä. 

•  L = LVI sopimuksen mukaisesti prosentteina tiliin. 

•  S = Sähkön sopimuksen mukaisesti maksetaan pidetyn vapaan mukaisesti. 

•  R = Rakennus ja Maalausala prosentteina palkasta. 

•  T = Teknologiateollisuuden TES:n mukaisesti (laskee myös sairasajan palkasta) 
 



 

 
Lomapalkka tileittäin: Tätä kohtaa voidaan käyttää rakennuspuolella. Maksetaanko lomapalkka prosentin mukaan 
automaattisesti joka tiliin, Kyllä tai Ei. 
 

• K = laskee joka tiliin rakennusalalla 18,5% 

• E = ei laske joka tiliin, mutta Rakennusalan lomalaskenta listaukseen laskee 18,5 prosentin mukaan. 

• k = laskee joka tiliin rakennusalalla 14,0% 

• e = ei laske joka tiliin, mutta Rakennusalan lomalaskenta listaukseen laskee 14,0 prosentin mukaan. 
 

Em. toiminto edellyttää, että teillä on rakennusalan lomalaskenta parametreilla seuraavat arvot: 
Lyhenne PA_RAKLOM1 Arvo3:ssa 14,0 
Lyhenne PA_RAKLOM2 Arvo3:ssa 4,5 

 
Tyött.vak.maksu palkasta: Peritäänkö henkilöltä työttömyysvakuutusmaksu K tai E. 
 
Osaomistaja: K, jos henkilö on osaomistaja ja työttömyysvakuutusmaksu peritään palkasta. Myös edellisessä koh-
dassa pitää olla K. Mikäli henkilö ei ole osaomistaja laitetaan E. 
 

 
TyEL-yhtiöt: Käytettävä vakuutusyhtiönumero merkataan kauttaviivan vasemmalle puolelle. 
 
Jos vakuutusyhtiö vaihtuu kalenterivuoden aikana: 
 

• Kuukausi-ilmoittajat: 
Käytettävä vakuutusyhtiön numero muutetaan oikeaan aikaan kauttaviivan vasemmalle puolelle. 

 

• Vuosi-ilmoittajat: 
Lisätään uuden vakuutusyhtiön numero kauttaviivan oikealle puolelle ja vanhan vakuutusyhtiön numero 
jätetään vasemmalle puolelle. 

 
Vaihtopvm.: Käytetään, kun Vuosi-ilmoittajan vakuutusyhtiö vaihtuu kesken vuoden. Merkataan vaihtopäivämäärä, 
jolloin tämän henkilön työeläkevakuutus on vaihtunut uuteen yhtiöön. 
 
Jos henkilöltä ei peritä työeläkemaksua, niin vakuutusyhtiönumero-kohtaan kauttaviivan vasemmalle puolelle laite-
taan 0 (=nolla). 

 
Sairauskassan maksu: EI KÄYTÖSSÄ. 
 

Suorituslaji: Tähän merkataan vuosi-ilmoituksella näkyvä suorituslajin tunnus. Tässä muutama poiminto verottajan 
suorituslajeista. 
 
Tunnus ja Suorituslaji: 
 

•  P: Palkka päätoimesta 

•  1: Palkka sivutoimesta 

•  PY: Yrittäjän palkka päätoimesta 

•  1Y Yrittäjän palkka sivutoimesta 
 
 



 

 
SOTU: Millä tavalla henkilön palkasta peritään Sosiaaliturvamaksu. 
 

•  K = Sotu-maksut peritään normaalisti. 

•  E = Sotu-maksua ei peritä. 

•  M = EI KÄYTÖSSÄ. 

•  U = EI KÄYTÖSSÄ. 
 

 
Tiliöinti: Sama palkkatapahtuma voidaan ohjata eri kirjanpitotileille, riippuen siitä, minkä tiliöintiryhmän piiriin hen-
kilö kuuluu. Tilikartta luodaan ERIT/PT_xxxx -parametreillä. 
 
Kohdan vaihtoehdot ovat: 
 

•  M = Muuttuvat palkat 

•  K = Kiinteät palkat 

•  O = Omistajapalkat 
 

 
A-Vaihtoehto: Jos työntekijä ei ole valinnut verokortillaan verotustavaksi B-vaihtoehtoa, käytetään vaihtoehtoa A. 
Tällöin täytetään kohdat Vuosituloraja ja Kausituloraja. 
 
Vuosituloraja: Työntekijän verokortissa on kohta Vuosituloraja ATK-järjestelmiä varten, josta euromäärä kirjataan 
tähän kohtaan. Ohjelma pystyy tämän mukaan erikoistilanteissa, kuten lomarahan maksu normaali palkanmaksun 
yhteydessä, käyttämään laskennallista päiväverorajaa. 
 
Kausituloraja: Palkkajakson pituuden mukainen tuloraja euroina verokortista. 
 

 
B-Vaihtoehto: Käytetään, mikäli työntekijä on itse valinnut vähennettäväksi ennakonpidätyksen verokortin B-vaih-
toehdon mukaisesti, tai mikäli hänen veronsa pidätetään ns. portaikkove-rokortin mukaisesti. 
 
Tulorajat 1.: Jos työntekijän verokortti on yhden verorajan verokortti, tähän ruutuun tulee ko. veroraja euroina. Mi-
käli työntekijä on esim. opiskelija, jolla on kahden verorajan verokortti, tulee tähän ruutuun ensimmäinen veroraja. 
 
Tulorajat 2.: Jos työntekijän verokortti on yhden verorajan verokortti, tämä ruutu jätetään tyhjäksi. Mikäli työntekijä 
on esim. opiskelija, jolla on kahden verorajan verokortti, tulee tähän ruutuun suurempi veroraja. 
 
Muutosverokortti: koska muutosverokortti tulee yleensä voimaan kesken vuoden tietystä päivämäärästä alkaen, 
niin Tuloraja 1 kohtaan täytyy syöttää siihen päivämäärään mennessä kertyneen palkan ja verokortissa olevan ve-
rorajan summa. 
 
Kertymä: Työntekijän aloittaessa työt firmassa kesken kalenterivuoden ja hän käyttää verokortin vaihtoehtoa B, 
merkitään tähän kohtaan hänen muualla alkuvuoden aikana tienaamansa veronalainen ansio. 
 

 
Tuntipalkat: Henkilölle voidaan antaa oletukseksi erilaisia tuntipalkkoja, joista on helppo valita oikea palkkoja syöt-
täessä. 
 



 

KTA: Henkilölle syötetty tai ohjelmalla lasketettu keskituntiansio. Ohjelma tarjoaa tätä arvoa palkkatapahtumien 
syötössä ylitöiden korotusosan, arkipyhäkorvauksen ym. laskentaan. 
 
LomaKTA: Henkilölle syötetty tai ohjelmalla lasketettu lomakeskituntiansio, jota ohjelma käyttää lomapalkkojen 
laskennassa. 
 
Kun henkilökortissa toimialana on RAKENNUS, niin näihin kohtiin vaihtuu arkipyhäkorvaus ja sairasajan palkan 
syöttöruudut. 

 
Kuukausipalkka: Kuukausipalkkaisen henkilön koko kuukauden palkka. 
 
Palkka/jakso: Yhdessä palkkajaksossa maksettavan kuukausipalkan osuus. 
 

 
F3 Luontoisedut: Parametreillä määriteltyjen luontoisetujen hinnat palkkajaksoa kohti. 
 
F8 Lomakertymä: Henkilön ansaitsemien lomapäivien määrä. Rakennusalalla tämän lisäksi lomapalkka/pv. 
 
F9 Vähennykset: Palkkajaksosta vähennettävä elatusmaksun ja/tai ulosottomaksun määrät. Ulosottolaskennan 
saa toimimaan myös suojaosuutta käyttäen. 
 
F6 Toiminnot  5. Eläkevakuutustiedot: Eläkevakuutustietotaulukko, josta tiedot siirtyvät vuosi-ilmoitukselle. 
 
F6 Toiminnot  6. Liukumatunnit: Tänne syötetään liukumatuntien vuodenvaihteen saldo. 
 
F6 Toiminnot  7. Veronumero: Tähän kohtaan voit syöttää henkilön verokortilta löytyvän veronumeron. 
 

 
Näitä listauksia otettaessa pitää näytön palkki viedä kyseisen henkilön kohdalle. 
 

 
Poissaololistausta tulostaessa valitaan ensin henkilötiedoissa F7 Tulosteet ja sieltä Poissaolot. Tämän jälkeen pi-
tää syöttää haluttu aikaväli, jota halutaan tarkastella. 
 

 
Palkkakorttia tulostettaessa valitaan ensin F7 Tulosteet ja sieltä Palkkakortti. Vastaa kysymykseen ”Eritelläänkö 
jaksoittain?” haluamallasi tavalla. Tämän jälkeen pitää syöttää haluttu aikaväli, jota halutaan tarkastella. 
 

 
Palkkatodistusta tulostettaessa valitaan ensin F7 Tulosteet ja sieltä Palkkatodistus. Tämän jälkeen pitää syöttää 
haluttu aikaväli, jota halutaan tarkastella. Aluksi ohjelma ehdottaa ansainta-ajaksi ensimmäisen jakson alkupäivä-
määrää ja viimeisen jakson loppupäivämäärää. Tätä tulosteelle tulevaa päivämääräväliä pääset muokkaamaan. 
 

 
Valitse ensin henkilöt, joista haluat raportin. Henkilöt poimitaan Tabulaattori -näppäimellä. Merkkinä poiminnasta on 
vihreä värjäys. Tämän jälkeen valitaan F7 Tulosteet ja sieltä Valitse lista-kohta, jonka jälkeen aukeaa ikkuna, missä 
näet tulostettavat raportit. Tällä hetkellä ohjelmasta löytyy ainakin raportit, Henkilölista ja Osoitetarrat. 
 
 
 



 

 
Rakennusalalla saadaan listaus, josta näkyy henkilön tiedot, hänen palkka-ansionsa, lomapalkan kesälomaosuus, 
talvilomaosuus, sekä hänen tienaamansa lomarahat yhteensä. Lomalaskenta otetaan F6-Toiminnot alta 
 

 
Tällä toiminnolla pystytään arvioimaan lomapalkkavelka esim. tilinpäätökseen. Toimii LVI, Sähkö ja Maarakennus 
toimialoilla. Mikäli toimialana on Rakennus, niin vain kuukausipalkkalaiset huomioidaan. Perustuu täysin sen hetki-
siin henkilötietoihin (toimiala, lomakertymä ja kuukausipalkka). Henkilötiedoissa olevasta lomakertymästä vähenne-
tään 1. toukokuuta jälkeen pidetyt lomapäivät. Lomapalkkavelka otetaan F6-Toiminnot alta. 

 

Lomapalkkavelan laskettaminen. Päivämäärä kenttään syötetään päivämäärä, jonka tilannetta tutkitaan. Keskimää-
räinen uusien lomapäivien kertymä kenttään syötetään kuinka paljon uutta lomaa on kertynyt. 
 

 
Siirry ensin palkanlaskentaan joko suoravalintojen (F12 Suoravalinnat) kautta tai sovellukset valikon kautta (Sovel-
lukset  Palkanlaskenta). 

Uusi jakso perustetaan F10 Uusi jakso –näppäimellä. Avautuvaan ikkunaan annetaan ensiksi maksupäivämäärä 
Maksupvm –kohtaan, jolloin ohjelma laskee edellisen arkipäivän tilin veloituspäiväksi. 

 

Ohjelma määrittelee jakson tunnuksen maksupäivämäärän perusteella ja sijoittaa jakson ajallisesti oikeaan paik-
kaan palkanlaskennassa. Mikäli samalle päivälle osuu useampi jakso, ohjelma lisää jaksotunnuksen loppuun jär-
jestysluvun. Seuraavana on Nimi –kohta, johon syötetään jaksoa kuvaava nimi. Nimi on täysin oman rutiinin mu-
kaan vapaasti kirjoitettavissa esim. tammikuu alku tuntipalkat tai helmikuu kuukausipalkat. Seuraavaksi annetaan 
jakson alku- ja loppupäivät. Eli aika, jona työntekijät ovat palkkansa ansainneet. Palkkajakson päivämäärät kannat-
taa antaa siten, että esim. jakson alkupäivä on maanantai ja jakson loppupäivä on sunnuntai, koska tällöin ohjelma 
voi laskea tarvittaessa veropäivät em. päivämäärien mukaisesti. Jakson alku- ja loppupäivä jätetään tyhjäksi vain, 
jos on kyseessä palkkajakso, jossa maksetaan vain lomapalkkoja. 



 

 
Kun palkkajakson alkutiedot on syötetty, siirrytään palkkajakson riveille (F5 Rivitiedot), johon kerätään jaksoon kuu-
luvat henkilö. 

 

Tässä vaiheessa voit myös tarkistaa palkkajakson perustiedot F3 Jakson tiedot –näppäimellä. Nämä tiedot tulevat 
jaksolle ohjelman palkkaparametreistä. 

Henkilöiden haku tapahtuu: 
 

• F2 Henkilöhaku -näppäimellä. Tällä näkymä siirtyy henkilörekisteriin. Saat supistettua henkilörekisterissä 
näkymään vain töissä olevat henkilöt (lopetuspvm-kenttä tyhjänä) valitsemalla F8 Aktiiviset henkilöt. Jak-
soon kuuluvat henkilöt poimitaan Tabulaattori -näppäimellä. Merkkinä poiminnasta on vihreä värjäys. Lo-
puksi valitut henkilöt siirretään palkkajakson riveille Enterillä. 
 

• Mikäli Xpajassa on käytössä tapahtumakirjaus-sovellus, aukeaa palkkajakson rivitiedoille mennessä kysy-
mys, jossa valitaan, tuodaanko tapahtumakirjauksesta tuntipalkkaisten, kk-palkkaisten, tai molempien en-
nalta palkkajakson ansainta-ajalle syötetyt tapahtumat. 

 
Tässä vaiheessa saat syötettyä tekstiä, mikä näkyy henkilön tilinauhalla. Mene oikean henkilön kohdalle ja paina 
F4 Henkilön tiedot. Avautuvan ikkunan alareunassa on kenttiä, joihin pääset kirjoittamaan tekstiä tilinauhalle. Sa-
massa ikkunassa voit myös tarkistaa / muuttaa jaksoon sidottuja henkilön tietoja. 



 

 
Palkkajakson tapahtumien syöttö aloitetaan siten, että liikutaan oikean henkilön kohdalle ja avataan palkkatapahtu-
mien kirjausikkuna F5 Tapahtumat –näppäimellä.  

 
 
Tämän jälkeen syötetään jokainen palkkatapahtuma seuraavasti: 
 
Henkilön palkkatapahtumia syötettäessä valitaan ensin palkkojen TAPAHTUMALAJI. Seuraavaksi valitaan TAPAH-
TUMA –kohdasta oikea tapahtuman nimike. Tämän jälkeen ohjelma kysyy määrää, mikäli valittu tapahtuma on sel-
lainen, jossa voidaan syöttää a-hinta. Seuraavana tulee vuoroon tapahtumasta riippuen joko a-hinnan syöttö tai 
yhteensä hinta. Jos ohjelmalla on tiedossa kyseiseen tapahtumaan kohdistuvia oletuksia, tarjoaa ohjelma nämä 
vaihtoehdot avautuvassa alavetolaatikossa. 
 
Mikäli käytössänne on työmaaseuranta ja haluatte ohjata ko. palkkatapahtuman työmaalle, valitaan TYÖNRO –
kohdassa oikea työmaa, jolle tapahtuma kohdistetaan. Edelleen, jos teillä on työmaaseuranta ja haluatte eritellä 
tämän palkkatapahtuman tarkemmin työmaalle, voitte valita avautuvasta valikosta sopivan KUSTANNUSERITTE-
LYN / LITTERAN. 
 
Siinä tapauksessa, että käytätte palkkojen tiliöintiä, voitte valita TILIÖINTI -kohdassa oikean kirjanpitotilin. Paramet-
reillä voidaan ohjata tietty palkkatapahtuma kohdistumaan jollekin ennalta määrätylle kirjanpitotilille, joten yleensä 
tiliöinti -kohdassa ohjelma tarjoaa oikeaa tiliä. 
 

Valitsemalla väkäsen kohtaan VÄHENNYSTAPAHTUMA, voitte tehdä esim. korjauksen aikaisemmassa palkkajak-
sossa tehtyyn virheeseen, jossa on maksettu liikaa työntekijälle palkkaa. Tämä korjaus voidaan kohdistaa työnu-
merolle, kustannuserittelylle ja tiliöinnille, kun valitsette ne oikeiksi ko. ruutuihin. Tällä tavalla toimien korjaus välittyy 
myös työmaalle 
 
Palkkojen syöttöikkunassa on kohta ”Lisäteksti tilinauhalle”. Tähän voi kirjoittaa muutaman sanan mittaisen selite-
tekstin, joka näkyy tilinauhalla omana rivinään käsittelyssä olevan palkkatapahtumarivin alapuolella. 
Täytetyn syöttörivin tiedot saadaan siirrettyä alempana olevaan KIRJATUT TAPAHTUMAT – ruutuun hyväksymällä 
syötetyt tiedot LISÄÄ -napilla. 
 
Joskus voi käydä niin, että tämän jälkeen huomataan syöttövirhe valmiilla rivillä kirjatut tapahtumat -kohdassa. Täl-
löin voi tehdä korjauksen valitsemalla kyseisen tapahtumarivin hiirellä. Tämän jälkeen oikealla oleva MUOKKAA -
nappi aktivoituu ja sen valitsemalla tämä rivi siirtyy korjattavaksi takaisin tapahtuman syöttöriville. (Rivin poistami-
nen tapahtuu valitsemalla POISTA -nappi.) Kun halutut korjaukset on tehty, saadaan rivi siirrettyä korjattuna paina-
malla HYVÄKSY -nappia. 
 



 

 
Peruspalkan alta tulee esiin kolme eri tapahtumaa: 

• Tunnit, jossa syötetään edellä esitetyllä tavalla normaalit työtunnit. 

• Urakkatunnit, jossa syötetään tavallisten tuntien tapaan tehdyt urakkatunnit. Tähän kohtaan on syytä pistää 
urakoihin kohdistuvat tunnit, jos haluatte laskettaa ohjelmalla urakkaosuudet urakan päätteeksi. 

• Kuukausipalkka. Tässä kohdassa ohjelma tarjoaa suoraan henkilötietoihin merkityn palkkajaksokohtaisen 
kuukausipalkan osuuden. 

 
Kuukausipalkkaisten tapahtumien jako eri työmaille: 
Edellä mainittua ohjelman tuomaa palkkatietoa ei muuteta (jos siinä ei ole virhettä), vaan palkan ohjaaminen eri 
työmaille hoidetaan siten, että tapahtumalajista valitaan Peruspalkka, tapahtumakohtaan Tunnit syötetään halutulle 
työmaalle kohdistuvat tunnit, syötetään haluttu tuntipalkka (joka voi olla valmiina määritettynä henkilötietoihin), 
sekä ohjataan tapahtuma halutulle kustannuserittelylle/litteralle. Tällä tavalla syötetyt tunnit näkyvät kirjatuissa ta-
pahtumissa sulkeiden sisällä, eivätkä vaikuta henkilön palkkajakson laskentaan. 

 
Ohjelmassa ylityöt käsitellään aina erillään normaalihintaisista tunneista. Ensin valitaan tapahtumalajista Ylityöt. 
Seuraavaksi tapahtumaan valitaan syötettävä ylityöprosentti. Tämän jälkeen syötetään tuntien määrä ja valitaan 
perusosan tuntipalkka. Seuraavaksi valitaan korotusosan ”palkka” esim. LVI- ja Sähköalalla KTA. Tämän jälkeen 
valitaan onko kyseessä vuorokautinen tai viikoittainen ylityö. Jatko syötössä etenee kuten muidenkin palkkatapah-
tumien kohdalla. 
 

 
Näiden syöttö tapahtuu antamalla kappalemäärä, johon ohjelma tarjoaa parametreillä oletuksena olevaa kappale-
hintaa. Ohjelmassa on normaalisti seuraavanlaisia vaihtoehtoja: 

• Arkipyhäkorvaus 

• Vaarallisen työn lisä 

• Sairausajan palkka 

• Verollinen matkakorvaus 

• Etumiesraha 
 

 
Syöttäminen tapahtuu antamalla kokonaismäärä täytettävälle palkkajaksolle. Myös näille voidaan antaa erilaisia 
oletushintoja parametreillä. Normaalisti käytössä on seuraavanlaisia nimikkeitä: 
 

• Tulosbonus 

• Liian vähän maksettu verollinen 

• Luottamusmieskorvaus 

• Työsuojeluvaltuutetun korvaus 
 

 
Tätä tapahtumalajia ei enää ohjelmassa käytetä. 
 

 
Tätä tapahtumalajia ei enää ohjelmassa käytetä. 
 



 

 
Jos työajanlyhennysraha maksetaan tunteina (lähinnä sähköalalla), valitaan tapahtumalajiksi Pekkaskorvaus ja an-
netaan maksettavien tuntien määrä. Ohjelma tarjoaa tällöin kappalehinnaksi KTA:ta ja muita henkilölle merkattuja 
tuntipalkkoja, joista valitaan oikea. 
 
Mikäli työajan lyhennysraha maksetaan prosentteina tienatusta palkasta joka tiliin, ohjelma merkkaa automaatti-
sesti ansaitun työajanlyhennysrahan. Tämä näkyy automaattisesti laskettavat-ruudussa. 
 

 
Tätä syöttökohtaa käytetään, kun maksetaan urakan ”välipohjia” tai kun maksetaan urakan lopullinen ulosmaksu-
hinta. 
 

 
LVI- ja Sähköala: 
Ohjelmalla saadaan lasketettua henkilökohtaiset lomaKTA:t; kun palkkatapahtumissa valitaan F6 Toiminnot ja 
sieltä ”KTA- ja lomaKTA-laskenta”. Kun nämä tiedot on päivitetty henkilötietoihin ja henkilötiedoissa on myös henki-
lön lomaoikeuspäivät (Rekisterit  Henkilö  F4 Näytä tiedot  F8 Lomakertymä), saadaan ohjelmalla laskettua 
henkilön lomapalkat. 
 
Rakennus- ja maalausala: 
Ohjelmalla saadaan laskettua henkilökohtaiset lomapalkkojen kokonaismäärät, kun palkkatapahtumissa valitaan 
F6 Toiminnot ja sieltä ”Rakennusalan lomalaskenta”. Kun nämä tiedot on päivitetty henkilötietoihin ja henkilötie-
doissa on myös henkilön lomaoikeuspäivät (Rekisterit  Henkilö  F4 Näytä tiedot  F8 Lomakertymä), saadaan 
ohjelmalla laskettua henkilön lomarahat. 
 
Maarakennusala: 
Ohjelmalla saadaan lasketettua henkilökohtaiset keskipäiväpalkat, kun palkkatapahtumissa valitaan F6 Toiminnot 
ja sieltä ”Keskipäiväpalkan laskenta”. Kun nämä tiedot on päivitetty henkilötietoihin ja henkilötiedoissa on myös 
henkilön lomaoikeuspäivät (Rekisterit  Henkilö  F4 Näytä tiedot  F8 Lomakertymä), saadaan ohjelmalla las-
kettua henkilön lomapalkat. 
 

 
Omana jaksonaan: 
Kun lomapalkat syötetään omana jaksona, jätetään palkkajakson alkutiedoista jakson alku- ja loppupäivät merk-
kaamatta. 
 
Osana tavallista palkkajaksoa: 
Lomapalkat voidaan syöttää myös osana palkkajaksoa, jossa on mukana muita palkkatapahtumia. Tällöin pitää 
pistää jakson alkutietoihin jakson alku- ja loppupäivät, jolta maksetaan normaalia palkkaa. 
 
LVI- ja Sähköala: 
Valitsemalla tapahtumalajiksi Lomapalkka, ohjelma avaa lomalaskenta -ikkunan, johon tulee valmiiksi henkilötie-
doissa oleva LomaKTA, sekä lomaoikeus päivien kokonaislukumäärän mukainen kerroin. Lomapäivien lkm -koh-
taan täytyy syöttää tässä jaksossa maksettavien lomapäivien lukumäärä. Ohjelma laskee näiden tietojen perus-
teella lomapalkan ja lomaltapaluurahan määrän, sekä jakaa lomaltapaluurahan oikeassa suhteessa tämän tilin ja 
lomakautta seuraavan palkkajakson välillä. 
 
Maalaus- ja rakennusala: 
Valitsemalla tapahtumalajiksi Lomapalkka, ohjelma avaa lomalaskenta-ikkunan, johon tulee syöttää maksettavien 
lomapäivien lukumäärä. Lomalaskenta ikkunaan siirtyy automaattisesti henkilötiedoista henkilön lomapalkka/pv ja 
ansaitut lomapäivät, kun rakennusalan lomalaskenta on suoritettu ja tiedot viety henkilötietoihin. 
 
 
 
 



 

Maarakennusala: 
Valitsemalla tapahtumalajiksi Lomapalkka, ohjelma avaa lomalaskenta -ikkunan, johon tulee valmiiksi henkilötie-
doissa oleva Keskipäiväpalkka, sekä lomaoikeus päivien kokonaislukumäärän mukainen kerroin. Lomapäivien lkm 
-kohtaan täytyy syöttää tässä jaksossa maksettavien lomapäivien lukumäärä. Ohjelma laskee näiden tietojen pe-
rusteella lomapalkan ja lomaltapaluurahan määrän, sekä jakaa lomaltapaluurahan oikeassa suhteessa tämän tilin 
ja lomakautta seuraavan palkkajakson välillä. 
 

 
Luontoisetujen summat laitetaan henkilötietoihin (Rekisterit  Henkilö  F4 Näytä tiedot  F3 Luontoisedut), josta 
ohjelma hakee tiedot jokaiseen palkkajaksoon valmiiksi. 
 

 
Näiden syöttö tapahtuu antamalla kappalemäärä, johon ohjelma tarjoaa parametreillä oletuksena olevaa kappale-
hintaa. Ohjelmassa on normaalisti seuraavanlaisia vaihtoehtoja: 
 

• Ateriakorvaus 

• Puolipäiväraha 

• Kokopäiväraha 

• Kilometrikorvaus 

• Työkalukorvaus 

• Eriarvoisia matkakorvauksia 

• Yömatkaraha 
 

 
Syöttäminen tapahtuu antamalla kokonaismäärä täytettävälle palkkajaksolle. Myös näille voidaan antaa erilaisia 
oletushintoja parametreillä. Normaalisti käytössä on seuraavanlaisia nimikkeitä: 
 

• Maksetut ennakot 

• Liian vähän maksettu veroton 

• Ulosotto 

• Elatusmaksu 
 

Tätä tapahtumalajia ei enää ohjelmassa käytetä.

 
Tätä tapahtumalajia ei enää ohjelmassa käytetä. 
 

 
Ohjelma laskee automaattisesti syötettävistä palkoista: 
 

• Ennakonpidätyksen 

• Työttömyysvakuutusmaksun 

• Työeläkemaksun 

• Liiton maksun 

• Pekkaskorvauksen 
 

Mikäli henkilötiedoissa on määritelty lomapalkka maksettavaksi joka tiliin, niin tulee tämä summa näkyviin auto-
maattisesti laskettaviin tietoihin. 
  



 

 
Poissaolojen syöttäminen tapahtuu palkkojen kirjauksen yhteydessä. Valitse ensimmäisestä alavetolaatikosta pois-
saolon syy ja lopuista alavetolaatikoista poissaolojen aikaväli. Ohjelma laskee automaattisesti päivien mukaan tun-
nit (1pv = 8h). Tunneista vähennetään automaattisesti pois viikonloput. Mikäli on tarvetta muuttaa laskettua tunti-
määrää, voit tehdä sen nyt. Lopuksi paina LISÄÄ –nappia, jolloin poissaolo lisätään alla olevaan poissaolo –ruu-
tuun. 
 
Syöttövirheen korjaaminen tapahtuu valitsemalla kyseinen poissaolorivi hiirellä. Tämän jälkeen oikealla oleva 
MUOKKAA -nappi aktivoituu ja sen valitsemalla tämä rivi siirtyy korjattavaksi takaisin poissaolon syöttöriville. (Rivin 
poistaminen tapahtuu valitsemalla POISTA -nappi.) Kun halutut korjaukset on tehty, saadaan rivi siirrettyä korjat-
tuna painamalla HYVÄKSY -nappia. 
 

 
Syöttöikkuna suljetaan klikkaamalla alhaalla oikealla olevaa HYVÄKSY –nappia. 
 
Kun on syötetty lomapalkkaa siten, että syötössä on merkattu lomaltapaluurahaa seuraavaan tiliin, tulee tästä 
muistutus esiin tapahtumien syötön sulkemisen yhteydessä. Ohjelma tuo tälle henkilölle esitetyn summan auto-
maattisesti seuraavan palkkajakson kirjattuihin tapahtumiin. 
 

 

 
Tilinauhoja tulostaessa pitää olla palkkajakson riveillä, jossa on jaksoon kuuluvat henkilöt. Tilinauhat saadaan tu-
lostettua, kun otetaan F7 Tulosteet ja valitaan Tilinauhat. Tämän jälkeen ohjelma kysyy halutaanko tilinauha kai-
kista jakson henkilöistä, vai vain siitä henkilöstä, jonka kohdalla palkki on näytöllä. Tilinauhalla kohdassa kertymät 
vuoden alusta näkyvät summat on laskettu siten, että myös kyseessä olevan palkkakauden summat ovat mukana 
summissa. 
 

 
Palkkajaksokohtainen palkkaerittely otetaan siten, että palkkajakso avattuna valitaan F7 Tulosteet ja sieltä Palkka-
erittely. Tämän jälkeen pitää valita halutaanko henkilöittäin eritelty tuloste vai yhteenveto palkkajaksosta. Seuraa-
vaksi valitaan haluttu tarkkuus. 
 

 
Palkkajaksokohtainen tiliöintiraportti otetaan siten, että palkkajakso avattuna valitaan F7 Tulosteet ja sieltä Tiliöinti-
raportti. Tiliöintiraportin tulostaminen edellyttää palkkatapahtumien ohjausta oikeille kirjanpitotileille. Tämä tapahtuu 
parametreillä (ERIT/PT ja PA_TAPAHTUMAT). 
 

 
Listaus palkkajaksosta maksettavista palkoista henkilöittäin saadaan palkkajakson ollessa auki ja valitsemalla F6 
Toiminnot. Täältä valitaan kohta Maksuaineisto. Ohjelma tulostaa listan, josta näkyy jaksossa olevat henkilöt sosi-
aaliturvatunnuksineen ja tilinumeroineen (kun nämä on kirjattu henkilötietoihin), ja heille maksettavat palkkasum-
mat. Tämän perusteella voidaan maksaa palkat henkilöiden tileille. Samalla ohjelma tekee tiedoston pankkiohjel-
man tallennuskansioon. Sieltä se voidaan lähettää pankkiohjelmalla eteenpäin pankkiin maksettavaksi, mikäli teillä 
on käytettävissä pankkiohjelma tähän tarkoitukseen. 
 



 

 
Ohjelmasta saadaan tiliöintiraportti halutulta aikaväliltä, kun valitaan ohjelmassa palkanlaskennassa F7 Tulosteet ja 
sieltä Tiliöintiraportti. Seuraavaksi ohjelma kysyy päivämäärävälin. Tiliöintiraportin tulostaminen edellyttää palkkata-
pahtumien ohjausta oikeille kirjanpitotileille. Tämä tapahtuu parametreillä (ERIT/PT ja PA_TAPAHTUMAT). 
 

 
Palkanlaskennassa palkkaerittely otetaan siten, että valitaan F7 Tulosteet ja sieltä Palkkaerittely. Seuraavaksi oh-
jelma kysyy aikavälin, jolta haluatte tulosteen. Tämän jälkeen pitää valita halutaanko henkilöittäin eritelty tuloste, 
vai yhteenveto palkkajaksoittain. Seuraavaksi valitaan haluttu tarkkuus. 
 

 
Urakkaosuuslaskelma saadaan tulostettua kun valitaan palkanlaskennassa F7 Tulosteet ja sieltä Urakkaosuuslas-
kelma. Seuraavaksi ohjelma kysyy halutun aikavälin, laskettavan työmaan työnumeron, sekä urakan kokonaissum-
man. Ohjelma huomioi työntekijöille maksetut ”välipohjat” sekä tulostaa urakkasumman jaettuna työntekijöille tehty-
jen työtuntien suhteessa. 
 

 
Poissaololistausta tulostaessa valitaan ensin palkanlaskennassa F7 Tulosteet ja sieltä Poissaolot. Tämän jälkeen 
pitää syöttää haluttu aikaväli, jota halutaan tarkastella. Seuraavaksi valitaan listan tarkkuus. Tarkassa listassa nä-
kyy poissaolot tunteina eriteltynä eri päivämäärille ja poissaolon syylle. Jos ei oteta tarkkaa listausta, tulee tulos-
teelle henkilöittäin tarkasteltavan aikavälin poissaolon syy ja siihen kohdistuvat poissaolotunnit. 
 

 
Eri liitoille tilitettäviä työntekijöiltä pidätettyjä maksuja varten saatte yhteenveto listan valitsemalla palkanlasken-
nassa F7 tulosteet ja sieltä Liiton maksut. Seuraavaksi valitaan käytössänne olevista liitoista se, jonka listauksen 
haluatte. Sekä maksupäivämääräväli, jolta haluatte listauksen. Tulosteelle tulee henkilöittäin liitonmaksu, joka on 
työntekijöiltä pidätetty, sekä maksettava summa yhteensä. 
 

 
Kuukausi-ilmoittajat: 
TyEL-ilmoitus saadaan, kun palkanlaskennassa valitaan F6 Toiminnot ja sieltä TyEL -ilmoitus. Tämän jälkeen vali-
taan listasta se vakuutusyhtiö, jolle tiedot halutaan ottaa ja annetaan haluttu maksupäivämääräväli. Tulosteella nä-
kyy henkilöittäin eriteltynä TyEL -ansio, sekä yhteensä summana TyEL -maksu. Ohjelma tekee samalla konekieli-
sen tiedoston PA_TYEL -parametrillä määritettyyn paikkaan, josta se voidaan lähettää vakuutusyhtiön nettisivujen 
kautta vakuutusyhtiön käyttöön. 
 
Vuosi-ilmoittajat: 
TyEL-ilmoitus saadaan, kun palkanlaskennassa valitaan F6 Toiminnot ja sieltä TyEL-ilmoitus. Tämän jälkeen vali-
taan listasta, se vakuutusyhtiö, jolle tiedot halutaan ottaa ja annetaan haluttu maksupäivämääräväli. Tulosteella 
näkyy henkilöittäin eriteltynä TyEL -ansio, sekä yhteensä summana TyEL -maksu. Tämän tulosteen mukaan voi-
daan vakuutusyhtiön nettisivuilla lisätä ja korjata esitäytetylle verkkolomakkeelle tarvittavat tiedot. 
 

 
Verottajaa varten tarvitsette kuukausilistauksen, josta näkyy sosiaaliturvamaksun alaiset palkat, ennakonpidätykset 
ja työnantajan sosiaaliturvamaksut ko. kuukaudelta. Tämän listauksen saatte, kun valitsette palkanlaskennassa F6 
Toiminnot ja sieltä Työnantajasuoritukset (10 pv. ajo). Avautuvista valikoista valitaan haluttu vuosi sekä kuukausi. 
 
 
 



 

 
LVI- ja Sähköalalla saadaan henkilöille lasketettua keskituntiansio tai lomakeskituntiansio. Tällainen listaus saa-
daan palkanlaskennasta valitsemalla F6 Toiminnot ja sieltä KTA- ja LomaKTA-laskenta. Seuraavaksi annetaan ha-
luttu maksupäiväväli, mahdollinen korotusprosentti (Työehtosopimuksen mukaan) ja valitaan onko KTA vähintään 
tuntipalkan suuruinen. Tämän jälkeen ohjelmalle annetaan tieto siitä haluatteko laskea normaalin KTA:n vai Lo-
maKTA:n (K/L). Valitsemalla K kohtaan päivitetäänkö henkilötietoihin, ohjelma vie uudet KTA, tai LomaKTA tiedot 
kaikkien käsiteltyjen henkilöiden henkilötietoihin. Jos haluatte vain listauksen näistä tiedoista, kannattaa valita E, 
jolloin tiedot eivät päivity henkilötietoihin. 
 

 
Maanrakennusalalla saadaan lomalaskentaa varten ohjelma laskemaan henkilöiden keskipäiväpalkat. Tämä saa-
daan tehtyä palkanlaskennasta valitsemalla F6 Toiminnot ja sieltä Keskipäiväpalkan laskenta. Seuraavaksi anne-
taan haluttu maksupäiväväli. Valitsemalla K kohtaan päivitetäänkö henkilötietoihin, ohjelma vie uudet Keskipäivä-
palkat kaikkien käsiteltyjen henkilöiden henkilötietoihin. Jos haluatte vain listauksen näistä tiedoista, kannattaa va-
lita E, jolloin tiedot eivät päivity henkilötietoihin. 
 

 
Rakennusalalla saadaan listaus henkilöittäin, josta näkyy henkilöiden tiedot, heidän palkka-ansionsa, lomapalkan 
kesälomaosuudet, talvilomaosuudet, sekä heidän tienaamansa lomarahat yhteensä. Valitsemalla K kohtaan päivi-
tetäänkö henkilötietoihin, ohjelma vie uudet lomapalkat/pv kaikkien käsiteltyjen henkilöiden henkilötietoihin. Jos ha-
luatte vain listauksen näistä tiedoista, kannattaa valita E, jolloin tiedot eivät päivity henkilötietoihin. 
 

 
Työnantajan tulee antaa verohallinnolle vuosittain ilmoitus maksamistaan palkoista ja muista suorituksista. Nämä 
tiedot annetaan vuosi-ilmoituksia käyttäen. Palkkojen vuosi-ilmoitus annetaan suorituksen maksuvuotta seuraavan 
tammikuun loppuun mennessä. 
 
Tarkemmat ohjeet vuosi-ilmoituksen ottamisesta toimitetaan palkanlaskijoille loppuvuodesta. 
 

 
Kaikki listaukset palkanlaskennasta perustuvat maksupäivään. Kun ohjelmalle annetaan listausta otettaessa mak-
supäiväväli, se hakee summat jaksoista, joissa maksupäivä osuu halutulle päivämäärävälille. 
 

 
Koska muutosverokortti tulee yleensä voimaan kesken vuoden tietystä päivämäärästä alkaen, niin Tuloraja 1 koh-
taan täytyy syöttää siihen päivämäärään mennessä kertyneen palkan ja verokortissa olevan verorajan summa. 
 

 
PA_liitto-parametri 

• Perusta uusi liittotunnus PA_LIITTO-parametrin rivitiedoille. Tunnuksena käytetään kahta kirjainta. 

• Anna liiton nimi 

• Anna Maksu-% kohtaan liitonmaksuprosentti, jonka mukaan ohjelma pidättää tämän työntekijän palkasta. 

• Pistä työajan lyhennyksessä käytettävä prosentti kohtaan pekkas-%, mikäli haluat, että ohjelma laskee joka 
palkkajaksossa työajanlyhennysrahan ansioista. 

• Mikäli liitolla on määritelty katto liitonmaksulle, voit laittaa sen max/tili kohtaan. Huomaa tässä, että liitot 
yleensä ilmoittavat max/kk-summan. 

 
PA_TAPAHTUMAT-parametrin rivitiedoille 

• Lisää uusi liittotunnus KTA-sarakkeessa olevien lisäksi niihin tapahtumiin, jotka kuuluu mennä mukaan 
KTA-laskentaan. 

• Pitää myös lisätä uusi liittotunnus Liitto-sarakkeessa olevien lisäksi niihin tapah-tumiin, jotka pitää mennä 
liitonmaksun perustana olevaan summaan. 



 

 
Henkilötiedoissa 

• Pistä Liitto-ruutuun PA_LIITTO parametrilla määrittelemäsi tunnus henkilöille, jotka kuuluvat tähän liittoon. 
 

 

• Uusi tili pitää lisätä ERIT/PT-parametreille 

• PA_TAPAHTUMAT-parametrin rivitiedoilla ohjataan tapahtumanimike oikealle kirjanpitotilille. Tätä varten 
on kolme eri saraketta Tili/M, Tili/K ja Tili/O. 
Esim. km-korvaus ohjautuu halutulle kirjanpitotilille, sen mukaan onko henkilö, jolle kilometrejä syötetään 
merkitty Muuttuva-, Kiinteä-, tai Omistajapalkkoihin kuuluvaksi ja oikeassa sarakkeessa on valittu oikea 
tilinumero. 

 

 
Jos vakuutusyhtiö vaihtuu kalenterivuoden aikana: 
Kuukausi-ilmoittajat: Käytettävä vakuutusyhtiön numero muutetaan oikeaan aikaan kauttaviivan vasemmalle puo-
lelle. 
 
Vuosi-ilmoittajat: Lisätään uuden vakuutusyhtiön numero kauttaviivan oikealle puolelle ja vanhan vakuutusyhtiön 
numero jätetään vasemmalle puolelle. 
 
Vaihtopvm.: Käytetään, kun Vuosi-ilmoittajan vakuutusyhtiö vaihtuu kesken vuoden. Merkataan vaihtopäivämäärä, 
jolloin tämän henkilön työeläkevakuutus on vaihtunut uuteen yhtiöön. 
 

 

• Henkilöillä pitää olla 2-kirjaiminen liittotunnus henkilötietojen LIITTO-ruudussa 

• PA_TAPAHTUMAT-parametrin rivitiedoissa pitää olla kaikki käytettävät liittotunnukset KTA-sarakkeessa, 
niillä tapahtumariveillä, jotka on tarkoitus ohjata KTA-laskentoihin 

• Henkilötiedoissa pitää olla lomaoikeuspäivien lukumäärä laitettuna. 
 

 

• Rakennusalalla pitää olla PA_TAPAHTUMAT-parametrilla loma-sarakkeessa K tai E, sen mukaan me-
neekö tapahtuma lomalaskentaan vai ei. 

• Henkilötiedoissa pitää olla lomaoikeuspäivien lukumäärä laitettuna. 
 

 

• Henkilöillä pitää olla 2-kirjaiminen liittotunnus henkilötietojen LIITTO-ruudussa. 

• Henkilötietojen pekkaset-kohdassa pitää olla merkattuna toimialan kirjaintunnus. 
 

 

• Henkilötietoihin pitää käydä vaihtamassa liukumasaldo vuodenvaihteessa oikeaksi. 

• Tämän näkee jokaisen henkilön vuoden viimeisestä tilinauhasta. 
 

 

• Tästä kannattaa olla yhteydessä Pajadatan tukeen, koska tietojen siirtymiseksi palkkaerittelyille täytyy 
muokata raportteja. 


