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1 Ohjelmapäivitys
Aivan ensiksi tee ohjelmapäivitys Xpaja –ohjelmaan. Ohjelmapäivitys tehdään kohdasta ”Ylläpito”
”Ohjelmapäivitys”
”Tehdäänkö ohjelmapäivitys Pajadatan palvelimelta?”
”Kyllä”.
Tämän jälkeen seuraa ohjeita. Xpajan verkkoversiota käyttävät tekevät tämän päivityksen
pääkoneelta. Lopuksi tarkista kohdasta ”Ohje”
”Ohjelmatietoja”, että ohjelman päiväys on
21.12.2021 tai uudempi.
Xpaja –ohjelmaa virtuaalipalvelimella käyttävien asiakkaiden ei tarvitse huolehtia ohjelmapäivityksestä. Ohjelmapäivitys tehdään Pajalta käsin. Riittää että tarkistatte kohdasta
”Ohje”
”Ohjelmatietoja”, että ohjelman päiväys on 21.12.2021 tai uudempi.

2 Parametrimuutokset
Lakisääteiset muutokset tehdään aina ennen vuoden ensimmäisiä maksettavia palkkoja.
Seuraavien parametrien arvoihin tehdään normaaleja prosenttiarvojen muutoksia: PA_PVMAK1,
PA_PVMAK2, PA_SAIRAUSVAKUUTUS, PA_TYEL, PA_TYEL2, PA_TYEL3, PA_TYOTVAK, PA_TYOTVAO (Rekisterit
Parametrit
F4 Näytä
Muuta Arvo 3
F4 Tallenna).
PA_TYEL –parametrin muutokset tehdään sekä parametrin Arvo 3 –kenttään (Työntekijän työeläkemaksuprosentti), että rivitietoihin (Työnantajan työeläkemaksuprosentti).
PA_TAPAHTUMAT –parametrille muutokset tehdään vasta kun kustannukset kohdistuvat vuodelle
2022: ateriakorvaus, osapäiväraha, kokopäiväraha, km-korvaus, ym. kulukorvaukset ja lisät.
(Rekisterit
Parametrit
F4 Näytä
F5 Rivit
Muuta arvot
ESC Tallenna
F4 Tallenna).
Poimintoja vuonna 2022 käytettävistä arvoista:
https://palkanlaskijanopas.fi/taulukot/palkkahallinnon-tarkeat-luvut/palkkahallinnon-tarkeat-luvut-2022-ennakkotietoja/
Asia
Arvo
Muokattava parametri
11,25 euroa
PA_TAPAHTUMAT
rivit
Ateriakorvaus
20 euroa
PA_TAPAHTUMAT
rivit
Osapäiväraha
45 euroa
PA_TAPAHTUMAT
rivit
Kokopäiväraha
46 sentPA_TAPAHTUMAT
rivit
Kilometrikorvaus
tiä/km
13 euroa
PA_TAPAHTUMAT
rivit
Yömatkaraha
Työntekijän päivärahamaksu-%
Työnantajan päivärahamaksu-% (korotus-%)
Työnantajan sairausvakuutusmaksu-%

1,18 %
0,14 %
1,34 %

PA_PVMAK1
PA_PVMAK2
PA_SAIRAUSVAKUUTUS

(Työnantajan sairausvakuutusmaksu koskee
16-67 –vuotiaita työntekijöitä.)
Työntekijän TyEL-maksu-%, 17-52 vuotiaat
Työntekijän TyEL-maksu-%, 53-62 vuotiaat

7,15 %
8,65 %

PA_TYEL
PA_TYEL2

(siirtymäsäännös 2017-2025)
Työntekijän TyEL-maksu-%, 63-68-vuotiaat
Työnantajan TyEL-maksu-% keskimäärin

7,15 %
24,85 %

PA_TYEL3
PA_TYEL

1,50 %
0,74 %

PA_TYOTVAK
PA_TYOTVAO

rivit

(Työeläkemaksut koskevat 17-68 –vuotiaita
työntekijöitä.)
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu-%
Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu-%

(Työttömyysvakuutusmaksut koskevat 17-64 –
vuotiaita työntekijöitä.)
Pyydämme teitä ystävällisesti tarkistamaan tietojen oikeellisuuden ja soveltuvuuden kohdallanne!
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2.1 Työttömyysvakuutusmaksujen maksuvelvollisuuden alaikärajaan tulossa muutos 1.8.2022 alkaen
https://www.tyollisyysrahasto.fi/uutiset/tyottomyysvakuutusmaksuvelvollisuuden-alaikarajaan-muutos-1.8.2022-alkaen/
Työttömyysvakutuusmaksujen alaikärajamuutos koskee 1.8.2022 alkaen maksettavia palkkoja.
Tässä päivityksessä ei ole vielä mukana kyseistä muutosta. Tiedotamme ja julkaisemme ohjelmapäivityksen lähempänä ajankohtaa.

3 Rakennusliiton jäsenmaksu muuttuu vuonna 2022
https://rakennusliitto.fi/2021/09/24/jasenmaksu-ensi-vuonna-25-e-kk/
Rakennusliiton hallitus päätti muokata liiton jäsenmaksun 25 euroon kuukaudessa alkaen
1.1.2022. Nykyinen jäsenmaksu on 1,49 % palkasta. Palkanlaskijan tehtäväksi jää periä jäsenmaksu palkasta parhaimmalla tavalla – kerran kuukaudessa 25€ tai kahden viikon välein
12,5€ (max. 300€/vuosi). Työntekijän kanssa sopimalla voi jäsenmaksun periä ja tilittää
etupainotteisesti, vaikka koko vuoden kerralla.
Tästä johtuen Xpajan prosenttilaskenta pitää muuttaa euromääräiseksi. Muutos tehdään
PA_LIITTO -parametrillä syöttämällä rakennusliiton riville ”Maksu %/e” -sarakkeeseen summa,
mikä pidätetään työntekijän palkasta tileittäin.

Jatkossa, kun palkanlaskija avaa rakennusliittolaisen työntekijän palkkojen syöttöruudun
Xpajan palkanlaskennassa, tulee kysymys:

Tällöin voi esim. kuukausissa, joissa on kolme palkanmaksupäivää, jättää yhdessä jaksossa
liiton maksun perimisen tekemättä.

4 Verokortti ja verokorttitietojen suorasiirto 2022
https://www.pajadata.fi/xpaja-tuki/
Vuoden 2022 verokortti ja verokorttitietojen suorasiirto -ohjeen löydät Pajadatan tukisivustolta. Ohjeessa käydään läpi verokorttitietojen manuaalinen tallennus, sekä verokorttitietojen haku sähköisessä muodossa Verohallinnon ohjelmistorajapinnaan kautta henkilötietoihin.
Huom! Xpajasta palkansaajien ennakonpidätystietojen suorasiirtopyyntö lähetetään Verohallinnolle teknisen rajapinnan kautta (Tulorekisterin ja Verohallinnon Web Service -varmenne). Rajapinnan kautta lähetetyt ilmoitukset näkyvät Ilmoitin.fi -palvelun selainliittymässä. Tähän palveluun kirjaudutaan Suomi.fi -valtuuksin.
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5 Tulorekisteri 2022
https://www.pajadata.fi/xpaja-tuki/
Xpajan Tulorekisteri -ohjeen löydät Pajadatan tukisivustolta. Vuoden 2022 tulorekisteriilmoittamiseen ei ole toteutettu muutoksia.
Huom! Xpajasta palkkatiedot ilmoitetaan Tulorekisteriin teknisen rajapinnan kautta (Tulorekisterin ja Verohallinnon SFTP -varmenne). Rajapinnan kautta lähetetyt ilmoitukset näkyvät
Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Tähän palveluun kirjaudutaan Suomi.fi -valtuuksin.
Vuodesta 2022 alkaen työsuhdepolkupyöräedun ja -matkalippuedun huomioiminen työansiossa.
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/uutishuone/ajankohtaista/muutoksia•
tulorekisteri-ilmoittamisessa-vuonna-2022/
•
https://www.tyoelakelakipalvelu.fi/telp-publishing/vepa/document.faces?&document_id=317464
Mikäli yrityksessänne annetaan työntekijöille kyseisiä etuja, niin olkaa yhteydessä Xpajan
tukeen. Vielä tällä hetkellä verovapaiden osuuksien käsittelyyn ei ole automatiikkaa Xpajan
palkanlaskennassa. Tulorekisteri-ilmoituksen lopulliset tiedot pitää antaa korjaamalla ilmoitusta Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.
Etuihin liittyvät tulolajit:
•
341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus
363 Polkupyöräedun verovapaa osuus
o palkan lisänä annettu etu
työntekijän rahapalkan määrä pysyy ennallaan
tämän lisäksi tarjotaan verovapaa polkupyöräetu
o palkan osana annettu etu
työntekijän rahapalkan määrää vähennetään edun arvoa vastaavalla määrällä
tulo on työeläke-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen
•

342 Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus
364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus

•

415 Työsuhdematkalipusta peritty korvaus
420 Polkupyöräedusta peritty korvaus
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