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Serviceuppdatering Pedago Lön 2.10d 
 
 

Dokumentet du håller i din hand beskriver de förändringar som gjorts i Pedago 

lön sedan version 2.10 i december 2017. Aktuell version är 2.10.0.68 

 

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller önskar en personlig genom-

gång. 
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1. Installation eller uppdatering 

1.1. När skall man uppdatera? 

Du kan installera denna uppdatering när som helst, den innebär inga uppdate-

ringar av din databas. 

 

Vi rekommenderar att du väljer en tidpunkt då du har litet extra tid för uppda-

teringen ifall det skulle uppstå frågor kring denna. Tveka inte heller att kon-

takta Pedago om du är osäker eller behöver hjälp! 

1.2. Före du uppdaterar 

Glöm inte att ta en säkerhetskopia av databasen före du uppdaterar om du inte 

redan gjort det!  

1.3. Alternativ för uppdatering 

Uppdateringen är en zipfil som förutsätter att Pedago Lön version 2.10 är in-

stallerad. Vilken version du har och var den är installerad ser du i programmets 

hjälpmeny: Hjälp, Om. 

 

Det enklaste sättet att uppdatera är att ladda ned filen 

http://www.pedago.fi/pa/lp210048.zip och packa upp denna i en temporär kata-

log. Ta en kopia av din befintliga lp.exe och underkatalogen Reports. Kopiera 

sedan in den nya lp.exe-filen, samt hela innehållet i zip-filens Reports, till kata-

logen Reports. Notera att det bara är en del av filerna som ändrats. Filerna i ka-

talogen sql kopieras till motsvarande katalog under programkatalogen. Ingen 

av dessa sql-filer skall köras, utan filen filedef2100.sql används enbart då nya 

företag skapas. 

2. Programförändringar 

2.1.1. Allmänt 

Diverse små buggfixar. 

2.1.2. Manuell löneregistrering 

Har justerat layouten litet så att mera info syns om anställningen. Valet av an-

ställning, ifall personen har flera, visar nu även befattningen. 

2.1.3. Nya eller ändrade löneräkningsvariabler 

LSN – Lönesummanummer. Är falskt om det redan finns en lönehändelse med 

ett slag med samma lönesummanumer. Kan exempelvis användas i globala 

automatlöner så att vi inte kör skatt på en som redan har manuellt inmatad 

dagsskatt. 

ASB – I Beloppsformeln för ett löneslag ger detta det belopp som finns på sla-

get och anställningen om det lagts in där. 

ATN – Anställningstypens nummer 

GRL – Den ojusterade månads eller timlönen (oberoende av DTP eller del av 

månad) 

SFxxx – Statistikackumulator för fjolåret 

FAVD – Fackavdelning 

SKTYP – Skattekortstypen från skattekortet (0=vanlig, 1=Käll, 2=Sjö) 

AVT – Skall i första hand läsa från anställningen, annars arbetsplatsen. 

Dessa används främst i globala löneslag för att styra att anställningen får rätt 

typ av löneslag. 

http://www.pedago.fi/pa/lp210048.zip
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2.1.4. Skattedagar 

Om man har perioder som ”går över” första skattedag så att periodens startda-

tum är tidigare än första skattedag blir antalet skattedagar fel vid SKATT C el-

ler multipla perioder. Ange i så fall periodens startdatum i fältet ”Giltig från” 

så kan programmet räkna rätt. 

 

Notera att fälten giltig från och giltig till skall lämnas blanka i alla övriga fall! 

2.1.5. Skattegrund 

Beräkningen av skattegrund tog med även ej-uppdaterade händelser ur fel pe-

riod. Detta ledde till att man kunde få fel skattegrund så man tog ”Beräkna” på 

skattekortet eller körde ”Beräkna skattegrund” under verktyg. 

 

Stöd för dynamisk beräkning av skattegrund. Om Man sätter in nyckelvärdet 

Parametrar, DynamiskSkatt, J i registervård parametrar tas skattegrunden inte 

från kortet, utan räknas ut. 

2.1.6. Nya prestationsslag för sjölöner 

Lagt till prestationsslaget AM samt justerat hur RM behandlas i periodskatte-

deklaration. 

2.1.7. Yrkesnumret 

Tagit bort kravet att detta nummer skall vara ifyllt och med något av värdena 

ur listan med yrkesnummer. Dock bör man se till att ha giltiga ISCO-koder på 

sina anställda före år 2019. 

2.1.8. Semesterhantering 

Justerat semesterberäkningen. Om en person byter anställning så flyttas perso-

nens poster i semesterregistret (år, fjolår) över till den nya anställningen. Att så 

sker visas även så att man kan justera i bokföringen om det behövs. 

2.1.9. Frånvaro 

Anmärkningstexten sparades inte alltid korrekt. Justerat så att tokiga datum 

inte ger negativ frånvaro. 

2.1.10. Bankfil (SEPA) 

ChargeBearer värdet i filen skall numera alltid vara SLEV. Nya bankdirektiv. 

Denna förändring påverkar bara om man har annan valuta än EUR. 

2.1.11. Utskrifter 

Vissa listor hade problem att visa sexsiffriga personalnummer. Detta är nu kor-

rigerat. 

2.1.12. Lönespecifikation 

Tagit bort signum och bankkonto (GDPR). Justerat layouten för PayslipXML-

formatet (Det som används för att visa i internetbanken). 

Ändrat logiken för hur flera anställningar visas nere till vänster. Om personen 

har flera än en anställning aktiv, visas nu enbart den primära. 

2.1.13. Bokföringsfilen 

Om man separerade natura och bara hade en korrigering (negativt belopp) 

summerades raden fel. Korrigerat 
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2.1.14. Import av transaktionsfiler 

Projekt sändes inte med till kedjade rader, det är nu korrigerat. Speciellt för den 

flexibla importen gäller att man även kan använda signum. Om filens ”Perso-

nalnummer” innehåller – eller A, så antas det vara ett signum och personen le-

tas upp mha det. 

2.1.15. Användardefinierade ledtexter och obligatoriska fält 

Om man bockar ”Obligatoriskt” i ett fälts ledtext blir fältet obligatorisk, dvs 

man kan inte spara utan att mata in ett värde där. Förutsätter dock att man har 

”Visa Tooltips” aktivt. 

2.1.16. Årsanmälan 

Justerat hanteringen av 5, 5Y, 7Q då dessa blev utan landkod. Även källskat-

tare skall rapportera pensions och arbetslöshetsavgifter. 

2.1.17. Uppdatering c, 2.10.0.40 

2.1.18. Skärmutskrifter till Excel 

Det finns nu en knapp i skärmutskriften som skriver ut till Excel och sedan 

öppnar den resulterande filen i Excel. 

 

2.1.19. Dagsskatt 

Om man räknar skatt per dag och använder faktor SKATT D behövs även arbe-

tade dagar. Mata i så fall in dessa före skatteberäkning med ett löneslag som 

uppdaterat statistiknummer 75 (arbetade dagar). 

2.1.20. Semestergrund per månad 

Fanns en bugg som gjorde att statisikuppdateringen lade periodens deltid på fel 

år för jan, feb, mars vilka ju är de sista månaderna i semesterkvalifikationsåret. 

Som konsekvens fungerade inte den automatiska kollen om man gått upp och 

ned i deltid dessa perioder. Detta är nu korrigerat. 

2.1.21. Automatlöner 

Två nya val. Normalt skapas inte automatlönehändelse ifall anställningen redan 

har en rad med samma löneslag. Bockar du av ”Tillåt inte dubbletter” görs inte 

denna kontroll vilket kan vara användbart om man tex matat in månadslöner i 

förväg. 
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Vidare finns det numera att val ”Aktiv” på anställningen. En anställning som 

har fältet aktiv avbockad körs inte då man kör autolöner, vilket kan vara be-

händigt för vikarier. Du kan bocka alla genom att köra sql-filen AnstallningAk-

tiv.sql som finns i underkatalogen sql. 

 

2.1.22. Automatlöner för korta inhopp och korrigeringar 

Ett löneslag med faktor 2 vid namn AUTO kommer att kalla fram en funktion 

där du kan köra den anställdes automatlöner inifrån manuell löneregistrering. 

Du kan då ange datumintervall, period, samt en justering, exempelvis för del-

tid. Då körs den anställningens automatlöner, justerade för det datumintervallet 

och den justering du angett (1 = 100%). Tidigare kunde man enbart ange posi-

tiva värden för justeringen. Numera kan man ange värden mellan -1 och 1 

 

 

2.1.23. Väljare för undervisningsskyldighet för lärarvikariers löner 

En lärarvikaries lön baseras på vikariens grundlön, men dagslönen eller timlö-

nen räknas ut med hjälp av den man vikarierar förs undervisningsskyldighet. 

Om vikariens USK är 24, men den vikarierar för en lärare med USK 22 skall 

22 användas i formeln. 

 

Detta hanteras nu genom att ange faktor ”USK?” i formeln för de löneslag där 

detta är aktuellt. Då kan man välja lärare vid inmatning och dennes USK tas 

automatiskt. 
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2.1.24. Listan Pensionsavgifter per arbetsplats 

Kollade mot 18år och inte 17 som det skall vara. Detta är nu korrigerat. 

2.1.25. Listan valbara slag 

Fanns ett problem i databaskopplingarna som gjorde att den blev blank ibland. 

Det är nu korrigerat. 

2.1.26. Bokföringsfilens skärmverifikat 

Visar nu totaler för debet och kredit. 

2.1.27. Semesterberäkning 

Fanns ett fel i hur vi kollade 14 arbetsdagar för månadslönare. En extra juste-

ring gjordes för ”semester” vilket kunde leda till att en person som haft flera 

typer av frånvaro en månad felaktigt kunde få den som semestergrund, trots att 

man arbetat mindre än 14 dagar. 

2.1.28. Hantering av deltidsfrånvaro 

Med deltidsfrånvaro avses att en person är ”delvis frånvarande” exempelvis 

kan det vara en person som är 100% anställd som tillfälligt går med till 50% 

under en viss period. 

 

Sådan frånvaro kan matas in i frånvaron, redigast blir det med ett speciellt 

frånvaroslag (DELTID) som inte skall påverka lönen, dvs. ha ”Lön” bockat. 

Sedan anger man datumintervall och den avvikande deltidsprocenten. 
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Då faktor DTP (Deltid) utvärderas så kollar programmet om det finns frånvaro 

med deltid angiven i löneperioden. Om så är fallet, räknar systemet ut DTP 

som ett medeltal, eller för att ta ett exempel: 

 

Anställningen har en deltidsprocent om 100%, perioden är 31 dagar. 

I frånvaron finns 5 dagar med 50% och 10 dagar med 75%. Deltiden blir då: 

(5*50 + 10*75 + 100*(31-5-10))/31 = 83,87% 

 

Denna omräknade DTP används sedan för alla löneslag som har DTP i for-

meln. Uppgifter om beräkningen läggs in i textrader som sedan visas på löne-

specen. Denna text kan även ändras i manuell löneregistrering. 

 

Det finns även en lista under Frånvaro/Utskrifter som visar denna frånvaro för 

valbart intervall. 
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