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Programförändringar 

1 Allmänt 

1.1 Läs detta även om du inte läser resten 

1.1.1 Frånvaroslagen 

Kontrollera att du inte har matat in något i fälten för löneslag i registervård, 
frånvaro, såvida du inte använder de nya funktionerna som beskrivs i 3.4 Från-
varoslag och 7 Frånvaro. 

1.1.2 Inkomstregisteranmälan 

Inkomstregistrets detaljerade anmälan fungerar inte om man har datumformat 
d.m.å inställt på datorn.  

Vi kommer att ordna en uppdatering för detta till vecka 2, men vill man ändå 
skapa anmälan är det bara att ändra datorns datumformat till format Svenska 
(Sverige) (YYYY-MM-dd) 

1.2 TeamViewer kan nu startas från Pedago lön 
Teamviewer, som Pedago använder ifall vi behöver utföra �järrsupport via web-
ben, installeras numera med löneprogrammet och kan nås direkt via lönepro-
grammets meny Hjälp, Webbsupport. 

1.3 Inkomstregistret (KATRE) 
Rapporteringen av löneuppgifter förändras i grunden från 2019. Reformen ba-
serar sig på ett nationellt inkomstregister (inkomstregistret.�i) där alla löne-
uppgifter samlas.  

I kortet blir konsekvensen att skatteårsanmälningarna avskaffas och i stället 
gör man en anmälan efter varje utbetalning. Denna anmälan kan även innehålla 
kompletterande uppgifter, exempelvis gällande frånvaro, pensioner, etc. 

De övriga aktörer som behöver data: Pensionsbolagen, Olycksfallsförsäk-
ringsbolagen, TVR, STC, etc kan sedan begära dessa uppgifter direkt ifrån in-
komstregistret. AÄ ven den anställde kan se sina egna uppgifter via en inloggning 
via suomi.�i.  

Konsekvensen för löneräknaren blir att arbetsbördan minskar. 
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Bildkälla: inkomstregistret.fi 

1.3.1 Dokumentation för Pedago lön och inkomstregistret 

Vi har tagit fram en separat dokumentation gällande rapportering till inkomst-
registret med Pedago lön. Dokumentationen kommer även att ingå i nästa vers-
ion av handboken som publiceras i början av 2019 när redigeringen är klar. 

1.4 Yrkeskoder 
Inkomstregistret använder sig av en koduppsättning som heter TK10, den base-
rar sig på ISCO, ett internationellt klassi�iceringssystem för yrken. En uppdate-
rad lista över yrkeskoder �inns att ladda ned från vår hemsida. 

Vi levererar även med en Exceltabell men �lera tusen rader där du kan söka 
fram ISCO-koden för olika befattningsnamn. Den listan har vi fått av AÅ SUB. 

Statistikcentralens TK10 koder finns här: 
https://www.tilastokeskus.�i/meta/luokitukset/ammatti/versio_sv.html 

1.5 Kontroll av period och personalgrupp 
Du kan begränsa så att en viss period enbart kan användas för vissa personal-
grupper. Se mera om detta nedan under registervård, period. 

1.6 Statistik per semesterår 
Det �inns numera en helt ny grupp av statistikvariabler som lagrar underlag per 
semesterkvali�ikationsår. Detta kommer att underlätta semesterberäkningen i 
framtiden. Se vidare under “Statistik per semesterkvali�ikationsår” 

1.7 Beräknade kontonummer 
Du kan nu ange en formel som kontonummer på ett löneslag. Anta att slaget 
skall konteras på konto 4100 för personalgrupp 1 och 4200 för personalgrupp 
2. Ange då formell OM(PG=1;4100;4200). OBS! Funktionen stöder inte alfa-
numeriska kontonummer. 

https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/versio_sv.html
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1.8 Förbättrad utvärderingsfunktion 
Funktionen som utvärderar formler klarar nu längre uttryck, upp till 255-
tecken. Vidare tillåter vi nu att funktioner som OCH(), ELLER() har �lera än 
två argument, du kan exempelvis skriva 

OM(OCH(PG=1;DYR=2;BK=10000);5;6).  

Vidare har det tillkommit en ny funktion: 

• IN(värde, lista) som kontrollerar om värdet �inns i en lista, exempel-
vis IN(AK;401;405;406), kommer att vara sant om arbetsplatsens kod är 
401, 405 eller 406. 

1.9 Funktion för retroaktiva korrigeringar 
Denna funktion, som fanns redan i föregående version, har nu förbättrats. 

 

Du kan här välja att korrigera händelser för att visst löneslag och periodinter-
vall. Korrigeringen kan ske med samma löneslag eller annat och kan vara ett be-
lopp, differensen mellan nytt och gammalt eller, som här en procent.  

I exemplet kommer programmet att leta fram alla händelser med löneslag 
201 i intervall 1818..1832 och för varje period skapa en händelse i period 1833 
med 1,25 % av händelsens belopp. 

Du kan testa resultatet av körningen, utan att skapa händelser genom att 
bocka test. 
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1.10 Maximalt personalnummer nu 999999999 
Vår rekommendation är att undvika ”överlånga” nummer, men i vissa fall är 
man bunden till existerande nummer som kommer ur ett annat system, t ex en 
stämpelklocka. 

1.11 Medeltimlöner 
Man kan nu räkna medeltimlöner även i det fallet att denna bestäms av två se-
parata kvartal vilket är fallet i TIM-AKA. 

1.12 Beräkning av sjukfrånvaro 
I vissa avtal har man regler för hur sjukfrånvaro hanteras. I kommunala avtal 
betalas full sjuklön i maximalt 60 dagar (böjande från nyår). Därefter sker ett 
avdrag och efter 120 dagar betalas ingen lön. För att hantera detta �inns nu en 
separat inmatning för sjuk och olycksfall. Avsikten är att denna skall integreras 
med den vanliga frånvaroregistreringen under 2019. 

 

Man börjar med att välja person och anställning. Då man gjort detta visas per-
sonens tidigare frånvarodagar och inkomsten för de senaste 6 månaderna. 

Efter detta väljer du frånvaroslag, sjukfrånvaro, olycksfall eller tjänstledighet 
och trycker beräkna. Vid beräkningen beaktas antal dagar och avdrag och resul-
tatet visas i den nedersta rutan. Om allt är OK så klickar du ”Skapa” varvid från-
varon sparas och korrigeringshändelser läggs in i aktuell period. 
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De frånvaroslag som skall anses vara sjukfrånvaro och olycksfallsfrånvaro 
anges med en separat bock. 

 
Frånvarotyper 

2 Skatteberäkning 

2.1 Dynamisk uträkning av skattegrund 
Funktionen kan aktiveras genom en parameter:  

Parametrar | DynamiskSkatt | J. 

 

När denna funktion är aktiv läses inte totalt skattepliktigt och skatt från skatte-
kortet, utan beräknas dynamiskt från skattekortets första skattedag, fram till 
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innevarande period. Detta betyder att eventuella lönehändelser man matat in i 
förväg, i senare perioder, inte beaktas i skatteberäkningen. 

2.2 En inkomstgräns 
Från och med 1 februari 2019 är alla skattekort ”En Inkomstgräns”. Vi har döpt 
om alternativet ”Huvud B” till detta. 

2.3 Källskatteavdrag 
I tidigare versioner gjordes redovisning av källskatteavdraget först i årsanmä-
lan. Numera skall den göras för varje lönekörning i inkomstregisteranmälan. 
För detta �inns nu en ny lönesummanummer; 9-Skatteavdrag. 

Skapa löneslaget Källskatteavdrag 

 

• Enklast skapar du ett löneslag som heter ”Källskatteavdrag” och med löne-
summa 9. 

̶ Formeln är MIN(BBI;510) så att inte avdraget blir större än beskatt-
ningsbar inkomst.  

• Sedan kedjar du själva källskatten från källskatteavdraget. 
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Kedja källskatten från källskatteavdraget 

 
 

Hur detta sedan visas i vyn Manuell löneregistrering 

 

2.4 Skatt per dag 
Skatt per dag kan beräknas med faktor ”SKATT D”, vi behöver dock antalet da-
gar och dessa skall i så fall matas in först med ett löneslag som uppdaterar S75. 
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3 Registervård 

3.1 Lås perioder för vissa personalgrupper 
Du kan nu välja att låsa en period så att man kan köra automatlöner bara för 
vissa personalgrupper. Detta förhindrar att man exempelvis kör alla löner i en 
period avsedd för hemvårdsstöd. 

 

3.2 Anställningsuppgifter – Grunduppgifter 
Ersättande anställning. Om du anger ett giltigt anställningsnummer i detta fält 
så kommer denna anställning att ”ersätta” den aktuella anställningen under den 
tid som den ersättande anställningen är giltig. 
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• Bocken Aktiv på anställningen bestämmer om anställningen kommer med i 
automatlöner. Detta är användbart för vikarier. Man kan då ha samtliga löne-
slag upplagda för att få tex bruttolöneberäkning, utan att personen får lön 
automatiskt. 

• Åldersgrupp anger åldersgruppen för bilförmån. Om denna är blank tas ål-
dersgruppen från löneslaget för bilförmån. Kodas som 1..4, motsvarande 
grupperna A, B, C, U. 

3.3 Anställningsuppgifter - Löneuppgifter 
Finns ett nytt fält för pensionsnummer. Detta används exempelvis för FöPL som 
har individuella pensionsnummer 

 

3.4 Frånvaroslag 
Bocka för i rutan för att ange att slaget skall räknas som sjukfrånvaro eller 
olycksfallsfrånvaro i automatiken. Kan även ange det löneslag som skall använ-
das för manuella justeringar. 

• OBS! Fältet "Löneslag" skall vara 0 eller blankt för att frånvaron skall hante-
ras som förut. Om du anger ett löneslag här så kommer denna frånvaro att 
ignoreras då arbetade dagar/frånvarodagar räknas i "Automatiska löner" 
och i stället antas att det skapas lönehändelser med detta slag. Detta behövs 
för frånvaro som inte är antingen med eller utan lön.  

̶ Exempelvis sjukfrånvaro där man inom det kommunala betalar full lön 60 
dagar, sedan 2/3 under ytterligare 120 dagar och därefter ingen. 

3.5 Skapa händelser från frånvaro 
Funktionen "Skapa händelser från frånvaro" är ny och aktiveras genom en pa-
rameter. Se punkt 7 Frånvaro. 
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3.6 Löneslag 
Ett fält har tillkommit för bilförmånens åldersgrupp (1..4). Uppgiften kan även 
anges på anställningen. 

 

4 Manuell löneregistrering 

4.1 Layouten har justerats 
Layouten i dialogrutan Manuell löneregistrering har justerats. 

 

4.2 Löneslag med Faktor AUTO 
Ett löneslag med faktor AUTO kommer att lägga in samtliga automatlöner för 
en anställning, direkt i den manuella löneregistreringen. Du kan ange för vilken 
period som beräkningen skall göras och en valbar justering. Funktionen kan an-
vändas för att göra retroaktiva justeringar på enskilda personer. 
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4.3 USK-väljare 
Lärarvikariers lön bestäms av undervisningsskyldigheten för den man vikarie-
rar, exempelvis i högstadier. Inmatning av detta är arbetsamt så vi har skapat 
en liten funktion för att underlätta. I formeln för vikariens lön, exempelvis 
((MÅN/DTP*0,83*,94)/USK?*12/38) anger du USK? i stället för USK. Då 
kommer programmet att fråga vilken lärare man vikarierat för och då du väljer 
denna räknas rätt lön ut och texten ”Vikarie för xx” läggs in på raden. 

 

5 Import/Export 

5.1 Transaktionsimport 
Kan välja om kedja skall expanderas. Detta är användbart då man läser in kor-
rigeringshändelser. 

5.2 Transaktionsimport, flexibel 
Kan nu välja att skapa ID från datum (default) detta så att vi skall kunna skilja 
på materialen om man återtar händelser. 

5.3 Lönespecifikationer för Quinyx QMail 
Programmet kan nu skapa lönespeci�ikationer som kan skickas till Quinyx 
QMail. För att detta skall fungera måste du lägga upp den anställdes Id i Quinyx 
som HR-Id i memo�liken samt arbetsplatsens API-Nyckel från Quinyx under ar-
betsplatser. 

5.4 Inkomstregisteranmälan 
Rutinen skapar en �il för inkomstregisteranmälan. Både den speci�icerade an-
mälan och separat anmälan. Se den separata dokumentationen för rapporte-
ringen till inkomstregistret om detta. 
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5.5 Lönespecifikationer som krypterad PDF per epost 
Rutinen kan kryptera PDF-speci�ikationerna. Lösenord är de fem första tecknen 
i mottagarens IBAN, exempelvis ”FI456”. Krypteringen förutsätter att man in-
stallerar programvaran PDFtk Server på arbetsplatsen. 

5.6 Skattekortsfil 
Formatet är ändrat för 2019. 

5.7 Årsanmälan till skattestyrelsen 
Formatet är ändrat inför rapporteringen för 2018. 

• Vill du kontrollera �ilen före du sänder in den så �inns det en ny Excel�il för 
detta.  

̶ Filen heter ARSANMN2016.XLSM och du hittar den i programkatalogen 
C:\Program\Pedago. 

• Då du kör den körs ett makro som frågar efter �ilen ARSANM.TXT och öpp-
nar denna i läsbar form.  

• Spara sedan �ilen i Excel-format exempelvis som Årsanmälan_2018.xls.  

̶ Obs! Spara INTE över �ilen arsanm.txt! 

• Notera även att du inte kan sända �lera anmälningar med samma person (sig-
num) och prestationsslag. Om du har en och samma person upplagd med 
olika personalnummer (något vi inte rekommenderar) så bör du se till att 
den personen har olika prestationsslag. 

• Notera att du kan söka på signum i registervård, personaluppgifter, med F4. 
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6 Statistik 

6.1 Statistik per semesterkvalifikationsår 
Statistikvariabler lagras numera även per semesterkvali�ikationsår. Uppgifter 
för 2018 års april till 2019 mars lagras nu under �liken 2018. Framöver kommer 
vi att använda detta i exempelvis semesterberäkningen så att frågan om inneva-
rande/�jolår blir över�lödig. 

 

7 Frånvaro 

7.1 Olycksfalls och sjukfrånvaro 
Notera att det �inns separata bockar för detta i registervård frånvarotyper. 
Dessa är för att den nya frånvaroberäkningen skall kunna veta vad som är vad 
och räkna korrekt. 

7.2 Skapa händelser från frånvaro 
Styrs av en parameter: Parametrar | FranvaroHandelser | J.  
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AÄ r denna aktiv och ett löneslag är angivet på frånvaron skapas händelser 
med detta löneslag då man kör automatlöner. 

7.3 Fält för deltid i frånvaron 
Detta är en �lexiblare hantering av sådana som har ändrad deltid under en be-
gränsad tid. Du anger då detta som frånvaro och med ett speciellt frånvaroslag 
som är lönegrundande. Då justerar programmet automatiskt anställningens 
deltidsprocent, exempelvis så att om en anställning är 100 %, men man anger 
50 % för halva månaden, blir den resulterande deltiden 75 %. 

• OBS! Ange inte deltid på andra typer av frånvaro! 

8 Semester 

8.1 Ny semestertyp - 19 
Räknas lika som 9, men tillägget för OB är grund/11. 

9 Utskrifter 

9.1 Aktuell version av rapportverktyget Crystal Reports 
OBS! Pedago lön kräver Crystal Reports runtime 21 eller senare (13_0_21). 
Denna förutsätts vara installerad av den som sköter teknik och uppdateringar. 
AÄ r du osäker om det är gjort så kontakta den tekniskt ansvariga för din Pedago 
installation. Mer om detta �inns i dokumentet Tekniken i Pedago lön 2.20.0. 

9.2 Lista över löneutveckling 
Listan hanterar numera även timlöner korrekt. 

9.3 Lista över deltidsfrånvaro 

Ny lista över deltidsfrånvaro. Med deltidsfrånvaro menas att en person 
arbetar deltid under en viss begränsad period.  

9.4 Anställningsintyg 
Det �inns numera en bilaga för småjobb. Händelser med datum angivet och ett 
löneslag som är markerat som ”Matrikel” tas då med i denna bilaga till anställ-
ningsintyget. 

9.5 Listan Ledighet per avdelning har förbättrad sortering 
Du kan nu välja olika sorteringsordning när du skapar listan. 
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9.6 Listan Månads- och timlöner har förbättrad sortering 
Du kan nu välja olika sorteringsordning när du skapar listan. 

9.7 Ny lista för bankkonton 
Det �inns nu en ny lista för personers bankkonton. 

9.8 Lönespecifikationer 
Det går numera att lägga in organisationens logotyp i utskriften av lönespeci�i-
kationer. Formatet skall vara en jpg- eller png-�il med storleksförhållande 5,3 
(b/h). 

• Sökvägen till �ilen anges som en parameter: Parametrar. LogoPath 

Statistikvariabler med negativt värde och format T (tid) skrevs inte ut korrekt i 
speci�ikationen på papper. Detta är nu korrigerat. 

10 Nya lönefaktorer 

10.1 ASB – Automatslagets belopp 
Läser beloppet för samma löneslag, upplagt på anställningen. Anta att du har ett 
lönetillägg som antingen kan ges som automatlön eller registreras manuellt.  

• Ange då ASB som beloppsfaktor på detta löneslag och lägg till det som auto-
matlön på anställningen.  

̶ Där anger du det verkliga beloppet. T ex 54 €.  

• Gör du en manuell händelse med samma löneslag så tas beloppet, 54 €, från 
anställningen, via faktor ASB. 

10.2 BK – Befattningskod, TRAFIs koder, ex 10000 = Skeppare 
Kan användas för beräkning av löner, baserat på befattningsnummer. 

10.3 ATN – Anställningstypens nummer 
Kan användas för att styra olika tillägg, där beloppet skall vara olika för ordina-
rie och vikarier. 

10.4 FAVD – Fackavdelning 
Kan användas i globala automatlöner för att välja rätt löneslag för fackavgift. 
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10.5 GRL – Ojusterad månadslön (oberoende av deltid) 

10.6 SKTYP – Skattekortets typ 
0-Vanligt, 1-Käll, 2-Sjö. Kan användas i globala löneslag för att få rätt skattelö-
neslag 

10.7 SFxxx – Fjolårsstatistiken, ackumulator nummer xxx 
Används exempelvis i globala löneslag för att styra vilka slag som skall tas med. 

11 Semesterskuldsfil 

11.1 Medeltimlön och medeldagslön 
Rutinen har numera stöd även för medeltimlön och medeldagslön. 

12 Företagsupplägg, nytt företag 
Då databasen skapas kollar programmet om det �inns en �il i SQL-katalogen som 
heter �ilelist.txt. Om denna �il �inns antas den innehålla en lista över SQL-�iler 
som skall läsas in i det nya företaget. 
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