
 

 

 

 
ÄNDRINGAR & NYHETER 
Datum Version Status 

 2021-03-04 1 SLUTLIG 
  

För dig som är löneadministratör 

Ändringar och nyheter i Pedago lön sedan årsskiftet 
Ny version 2.20.4.60 (mars 2021) finns nu att ladda ner 

 

Denna interimsuppdatering av Pedago lön innebär förbättringar och  
rättelser som gjorts sedan årsuppdateringen 2020/2021.  

Vi är mycket tacksamma för alla synpunkter vi fått från dig som an-
vändare som medför att vi ständigt kan förbättra Pedago lön! 
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Installationsinstruktioner 
INSTRUKTION Uppdateringen kräver inga databasförändringar vilket betyder att 
det du behöver se till är att din arbetsstation får denna uppdatering. 

Gör så här:  

1. Gå till https://www.pedago.�i/pa  

2. Ladda ner ”QuickPatch för att uppdatera från version 2.20.4.x till 2.20.4.60” 
till valfri mapp på din dator. 

3. Starta Utforskaren,  

a) gå till vald mapp,  

b) högerklicka på �ilen Update_2204b.exe och välj Kör som administratör.  

 

INFO Det som uppdateras är själva program�ilen lp.exe, ett antal rapport�iler 
och �ilen Katre_slag.sql i underkatalogen \sql. 

Blandade ändringar och rättelser 
ÄNDRING Anställningstyp med i tjänsterårsberäkningen. Du kan nu ange om 
anställningar med denna typ skall tas med i tjänsteårsberäkningen. På detta 
sätt kan du märka sådana anställningar som inte skall berättiga till tjänsteår. 

RÄTTELSE Utfyllnaden av korta datum (typ 20210211) fungerade inte korrekt i 
vissa datumfält. Detta är nu rättat 

RÄTTELSE Fönstret för förhandsgranskning expanderade på vissa användares 
datorer för varje gång förhandsgranskning valdes. Detta är nu åtgärdat så att 
fönstret endast sparas ifall fönstrets storlek ändrats av användaren. 

ÄNDRING Faktorn förmånsanställning (FMN) i löneslag har tillkommit. 
Denna är nu satt till ”sann” om det är frågan om en förmånsanställning. Detta 
styrs av prestationsslaget. Kan användas i globala löneslag för att få rätt löne-
slag för skatt, m m, eftersom inkomstslagen för förmåner är andra än för löner. 

ÄNDRING Tabellnumreringen för kommunala löner i semesterberäkningen 
är ändrad så att den överensstämmer med numreringen i AKTA/UKTA 1, 2, 3. 

ÄNDRING Ersättande anställning i semesterberäkningen. Om du angett en 
ersättande anställning för en be�intlig anställning (i Registervård/Anställning) 

https://www.pedago.fi/pa


 
 
 

 
ÄNDRINGAR OCH NYHETER I PEDAGO LÖN SEDAN ÅRSSKIFTET 3 

så tog beräkningen hänsyn till denna även efter att den ersättande anställning-
ens sista giltighetsdatum passerats. Nu är detta rättat. 

ÄNDRING Rutinen för årsverken (statistik) är nu helt omgjord och utför nu en 
beräkning per person för årets månader. Rutinen beaktar både frånvaro och 
deltid för att räkna fulltidsanställda (FTE). 

Notera att beräkningen för närvarnande kräver att du har delat in dina an-
ställda i arbetsplatser, avdelningar eller liknande. Om du inte har detta kan du 
få en uppskattning av årsverken genom att ta ut listan över anställningar, grup-
perat på deltidsprocent och sedan summera antal * deltidsprocent. 

Ändringar i rapporter och utskrifter 
RÄTTELSE Rättningar i vissa listor med urval. Exempelvis urval på ort. 

RÄTTELSE Rättning där hoppordningen varit fel vid urval för vissa listor. 

RÄTTELSE Urvalen för sortering och gruppering har utökats i �lera listor.  

ÄNDRING Mellanrubriker och summeringar har tillkommit i �lera listor.  

ÄNDRING Alternativ att gruppera per månad har tillkommit liksom att du nu 
kan ange sidbrytningar mellan grupper.  

ÄNDRING Skatt och SFA kan numera grupperas även på pensionstyp. 

ÄNDRING Skattekontrollistan visar nu även personer som helt saknar skat-
tekort. 

ÄNDRING Lönespeci�ikationer kan nu tas ut även för personer med ”e-post” 
i personalregistret. Om du väljer ett eller �lera personalnummer tas de med 
oavsett inställning. 

ÄNDRING Utökad visning av larmdatum. Den visar nu alla larm tidigare än valt 
till-datum. Tidigare visades bara de som var inom valt intervall. 

ÄNDRING I utskriftsformulär leder Retur numera till Förhandsgranska istäl-
let för till Utskrift.  

RÄTTELSE Vissa utskrifter, t ex lönespeci�ikationer, kom inte med om an-
ställningen var angiven som Avslutad. Detta var ett misstag och är nu åtgär-
dat.  

ÄNDRING Rapporten ”Löner per konto och person” är tillbaka, på begäran av 
�lera av er användare. 

ÄNDRING Lönekontrollistan är ändrad så att skattepliktiga kostnadsersätt-
ningar nu visas under skattepliktigt och inte under kostnadsersättning. 
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Ändringar kring Export och Import 
ÄNDRING Faktor för att ange användare i �ilnamn. Faktor %u hämtar de tre 
första tecknen i löneadministratörens användarnamn. Kan användas för att in-
dividualisera exempelvis bank�iler. T ex N:\Filer\Sepa-%u%p.xml blir då 
N:\Filer\Sepa_ann2101.xml 

ÄNDRING Ändring i bank�ilen. Elementet SvcLvl=SEPA har tillkommit eftersom 
HSBC krävde detta i SEPA-�ilen. 

RÄTTELSE Ett felmeddelande vid skapande av bank�il, vid urval på arbets-
plats, är korrigerat. 

RÄTTELSE Vid export av lönespeci�ikationer till QMail (för er som kör syste-
met Quinyx) fanns ett fel som gjorde att fel API-nyckel sändes för vissa. 

RÄTTELSE Ett fel vid import av lönehändelser gjorde att den ”tidigare” lönen, 
dvs då man läste in händelser för en tidigare period, blev fel om personen änd-
rat deltidsprocent. 

RÄTTELSE Fackavgiftsanmälnings�ilen gav fel summor (på vissa) om man 
valde att skriva ut �ilen endast för ett fackförbund. 

INFORMATION Rapportering av statistik till ÅSUB och EK. Eftersom formaten 
skiljer måste du ta ut skilda �iler för tim- och månadslöneanställda. 

Majoriteten av uppgifterna tas från det periodintervall du väljer, undantaget 
är summorna för semester och resultatlön som anges för hela året. Därför 
måste du ange från vilket år dessa skall tas. Om du alltså skapar �ilen för 2020 
nu (2021) skall du ange ”Föregående år”. 

• För rapporteringen till Finlands Näringsliv (EK) skall du sända in data�ilen 
(det övre fältet).  

• För rapportering till AÅ lands statistik och utredningsbyrå (AÅ SUB) är det i stäl-
let rapport�ilen du skall sända in (det undre fältet). Då du anger �ilnamn för 
rapport�ilen skall du välja .csv som �iländelse så att du kan öppna �ilen di-
rekt i Excel för kontroll (tidigare föreslog programmet .skv, men inte längre. 
Däremot kan det ligga kvar från tidigare års försändelser). 

Info gällande krypterade lönespecifikationer 
ÄNDRING Program för kryptering av lönespeci�ikationer har bytts ut.  
Denna punkt är mest som info om att ett programbyte skett från årsskiftet samt att det nya pro-
grammet kräver att Java är installerat. Ni som redan använder kryptering vid e-post behöver inte 
agera eftersom ni redan har allt på plats. 

För kryptering av lönespeci�ikationer används ett separat, externt program 
som automatiskt läggs in under underkatalogen \tools vid installation av 
Pedago lön. 

Programmet PDFTK Server, som installerats tidigare, gav problem och sedan 
årsskiftet istalleras nu Apache PDFBox istället.  
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Observera att Apache PDFBox kräver att det �inns en runtime av Java installe-
rad på din dator. I så fall att ni skall börja kryptera lönespeci�ikationerna måste 
Java installeras separat på respektive dator (ingår alltså inte i installationen av 
Pedago lön, per automatik).  

• Vi rekommenderar att du laddar ner och installerar den fria AdoptOpenJDK 
(https://adoptopenjdk.net/). Kontakta oss om du har frågor eller behöver 
hjälp. 

Vill du avinstallera/radera den gamla krypteraren (\tools\PDFTK Server) så kan du göra det. Men 
du kan även behålla den, om du vill. Pedago lön kommer oavsett att använda Apache PDFBox. 

ÄNDRING Lösenordshanteringen har blivit �lexiblare. För att öppna en kryp-
terad lönespeci�ikation används tecken ur mottagarens IBAN-nummer. Det som 
ändrat är att er organisation nu kan bestämma 

• hur många tecken som används som lösen 

• om dessa skall gälla från början, eller slutet, av IBAN-numret. 

Ändringar gällande inkomstregistret 
De ändringar som berör inkomstregistret omnämns endast i korthet i detta do-
kument. Vi rekommenderar att du läser om ändringarna i sin helhet i den sepa-
rata handboken ”Rapportering till inkomstregistret med Pedago lön” som du 
hittar på vår supportsida https://www.pedago.�i/pa. 

ÄNDRING Hantering av pensioner och förmåner har fått ett �lertal små juste-
ringar.  

ÄNDRING Rapporten för inkomstregisteravstämning  

• Rapporten kollar nu både SFA-grund och pensionsgrund mot historiken och 
varnar om det är en diff. 

• Rapporten har fått mellanrubriker på pensionstyp/referens. 

• Rapportens layout har justerats eftersom Inkomstregistret ändrat formatet 
på materialet. 

ÄNDRING Avrundning före summering vid Separat anmälan. Tidigare räkna-
des exempelvis skatteraderna ihop för att sedan avrundas vilket kunde leda till 
att det blev cent‒diffar. Numera avrundas raderna före de summeras. 

ÄNDRING Summering av lönerader har spjälkts upp. Tidigare summerades 
alla lönerader med samma inkomstslag. Numera summeras per inkomstslag 
och lönesummanummer för att vi skall kunna hantera exempelvis skattepliktiga 
förmåner korrekt. 

https://adoptopenjdk.net/
https://www.pedago.fi/pa/index.html
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