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1 Ohjelmapäivitys 
 
Aivan ensiksi tee ohjelmapäivitys Xpaja –ohjelmaan. Ohjelmapäivitys tehdään kohdasta ”Yllä-
pito” � ”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 
27.11.2022 tai uudempi. 
 
Xpaja –ohjelmaa virtuaalipalvelimella käyttävien asiakkaiden ei tarvitse huolehtia ohjelma-
päivityksestä. Ohjelmapäivitys tehdään Pajalta käsin. Riittää että tarkistatte kohdasta 
”Ohje” � ”Ohjelmatietoja”, että ohjelman päiväys on 27.11.2022 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 (Rekis-
terit � Parametrit � F4 Näytä � Muuta Arvo 3 � F4 Tallenna). 
 
PA_TYEL –parametrin muutokset tehdään sekä parametrin Arvo 3 –kenttään (Työntekijän työelä-
kemaksuprosentti), että rivitietoihin (Työnantajan työeläkemaksuprosentti). 
 
PA_TAPAHTUMAT –parametrille muutokset tehdään vasta kun kustannukset kohdistuvat vuodelle 
2023: ateriakorvaus, osapäiväraha, kokopäiväraha, km-korvaus, ym. kulukorvaukset ja lisät. 
(Rekisterit � Parametrit � F4 Näytä � F5 Rivit � Muuta arvot � ESC Tallenna � F4 Tal-
lenna). 
 
Poimintoja vuonna 2023 käytettävistä arvoista:  
https://palkanlaskijanopas.fi/taulukot/palkkahallinnon-tarkeat-luvut/palkkahallinnon-tar-
keat-luvut-2023/  

Asia Arvo Muokattava parametri 

Ateriakorvaus 12 euroa PA_TAPAHTUMAT � rivit 

Osapäiväraha 22 euroa PA_TAPAHTUMAT � rivit 

Kokopäiväraha 48 euroa PA_TAPAHTUMAT � rivit 

Kilometrikorvaus 53 sent-
tiä/km 

PA_TAPAHTUMAT � rivit 

Yömatkaraha 15 euroa PA_TAPAHTUMAT � rivit 

   

Työntekijän päivärahamaksu-% 1,36 % PA_PVMAK1 

Työnantajan päivärahamaksu-% (korotus-%) 0,23 % PA_PVMAK2 

Työnantajan sairausvakuutusmaksu-% 1,53 % PA_SAIRAUSVAKUUTUS 

(Työnantajan sairausvakuutusmaksu koskee 
16-67 –vuotiaita työntekijöitä.) 

  

Työntekijän TyEL-maksu-%, 17-52 -vuotiaat 7,15 % PA_TYEL 

Työntekijän TyEL-maksu-%, 53-62 -vuotiaat 8,65 % PA_TYEL2 

(siirtymäsäännös 2017-2025)   

Työntekijän TyEL-maksu-%, 63-67 -vuotiaat 7,15 % PA_TYEL3 

Työnantajan TyEL-maksu-% keskimäärin 24,84 % PA_TYEL � rivit 

(Työeläkemaksut koskevat 17-67 –vuotiaita 
työntekijöitä.) 

  

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu-% 1,50 % PA_TYOTVAK 

Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu-% 0,75 % PA_TYOTVAO 

(Työttömyysvakuutusmaksut koskevat 18-64 –
vuotiaita työntekijöitä.) 

  

 
Pyydämme teitä ystävällisesti tarkistamaan tietojen oikeellisuuden ja soveltuvuuden kohdal-
lanne! 
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4 Verokortti ja verokorttitietojen suorasiirto 2023 
 
https://www.pajadata.fi/xpaja-tuki/ 
 
Vuoden 2023 verokortti ja verokorttitietojen suorasiirto -ohjeen löydät Pajadatan tukisi-
vustolta. Ohjeessa käydään läpi verokorttitietojen manuaalinen tallennus, sekä verokortti-
tietojen haku sähköisessä muodossa Verohallinnon ohjelmistorajapinnaan kautta henkilötie-
toihin. 
 
Huom! Xpajasta palkansaajien ennakonpidätystietojen suorasiirtopyyntö lähetetään Verohal-
linnolle teknisen rajapinnan kautta (Tulorekisterin ja Verohallinnon Web Service -var-
menne). Rajapinnan kautta lähetetyt ilmoitukset näkyvät Ilmoitin.fi -palvelun selainliitty-
mässä. Tähän palveluun kirjaudutaan Suomi.fi -valtuuksin. 
 
 

5 Tulorekisteri 2023 
 
https://www.pajadata.fi/xpaja-tuki/ 
 
Xpajan Tulorekisteri -ohjeen löydät Pajadatan tukisivustolta. Vuoden 2023 tulorekisteri-
ilmoittamiseen ei ole toteutettu muutoksia. Ohjeen tekstit ja linkit on tarkastettu. 
 
Huom! Xpajasta palkkatiedot ilmoitetaan Tulorekisteriin teknisen rajapinnan kautta (Tulore-
kisterin ja Verohallinnon SFTP -varmenne). Rajapinnan kautta lähetetyt ilmoitukset näkyvät 
Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Tähän palveluun kirjaudutaan Suomi.fi -val-
tuuksin. 


