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Nyheter och förändringar i 
Pedago lön  

Inledning 

1.1 Förändringar sedan senaste version 
Detta dokument beskriver de programförändringar som skett sedan förra årets 
utgåva. 

1.2 Uppdateringen kan ske efter att du gjort årsbyte 
Du kan göra årsbyte som vanligt i den version du har och sedan planera in upp-
dateringen när du har passligt. 

1.3 Handboken för Pedago lön och handboken Rapportering till 
inkomstregistret 

Samtliga handböcker �inns att ladda ner från www.pedago.�i/pa.  

När inkomstregistret tillkom 2019 valde vi att lyfta ut inkomstregisterrapporte-
ringen till en skild handbok. Detta gäller fortfarande även om planen är att sam-
manslå dessa. 

• De förändringar som inte berör inkomstregistret har uppdaterats i ”Handbo-
ken till Pedago lön”  

• De förändringar som berör rapporteringen till inkomstregistret har uppdate-
rats i handboken ”Rapportering till inkomstregistret för Pedago lön”. 

  

Löneadministratör: Glöm inte att kontrollera sådant som pensionsprocenter, dagtraktamen-
ten och fackavgifter som kan ha ändrat vid årsskiftet. 

http://www.pedago.fi/pa
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Förändringar i registervården 

2.1 Ny integration mot ekonomisystemet Briox 
Sedan tidigare �inns det möjlighet att ta ut bokförings�iler i olika format. Nu till-
kommer en funktion där man direkt kan sända in ett veri�ikat till ekonomisyste-
met Briox. Närmare beskrivning kommer du att hitta i vår uppdaterade hand-
bok. Notera att du behöver begära att Briox-supporten aktiverar integrationen i 
Briox. 

Uppgraderingen skapar automatiskt en post med namnet ”Briox” i lönepro-
grammets integrationsregister.  

2.1.1 Mata in uppgifterna  

Vill du använda integrationen skall du ange följande under �liken Integration 
under Registervård/Företagsuppgifter: 

• I fältet ”Användare” anger du ditt användarnamn i Briox 

• I fältet ”Lösen” anger du ditt lösenord i Briox. 

• I fältet ”Databas” anger du vilket företagsnummer du vill integrera mot i 
Briox. Företagsnumret hittar du i Briox under ”Ditt konto” (till höger). Längst 
ner står ditt användarnamn, företagsnamnet samt företagsnumret inom pa-
rentes.  

• Markera slutligen rutan ”Veri�ikat”. 

 

2.1.2 Integrationer mot andra ekonomisystem 

Vi planerar även att göra liknande integrationer mot andra system, exempelvis 
Microsoft Dynamics 365 Business Central (känt som ”BC”, Navision eller Nav). 
Hör av dig om du är intresserad av en sådan integration. 



 

NYHETERNA I PEDAGO LÖN 2.20.6.X 5 

2.2 Källskatteuppgifter 
Nytt är att du kan ange vilken typ av personbeteckning det är frågan om. I detta 
fall VAT-nummer för ett företag. För fysiska personer bör du använda TIN (Tax 
Identi�ication Number) vilket oftast är samma som personbeteckning. 

 
 

2.3 Nytt fält för Olycksfallskoder (för bl a sjölöner) 
Ett fält har tillkommit för ett separat försäkringsnummer för Non-EU-löntagare. 
Detta används vid inkomstregisteranmälan om löntagaren har en landkod utan-
för EU och fältet är ifyllt. Detta behövs bland annat för sjölöner. 

 

Förändringar gällande Löneslag 

3.1 Ny variabel KVK 
Ger det numeriska värdet av Kevas yrkeskod. Kan användas i villkor och form-
ler. 

3.2 Avdrag från SFA 
Du kan skapa ett löneslag för att hantera avdrag från SFA som enskilda löne-
händelser. Lägg upp detta med lönesummanummer ”0” och statistikvariabel 
”145”. På detta sätt kan du kontera avdragen på enskilda löntagare. Då du sedan 
skapar den separata anmälan summeras dessa rader och ges som förslag. 
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3.3 Pension och arbetslöshet 
En formel som kontrollerar större än 65 kommer att ge fel resultat om löntaga-
ren fyller 65 år på periodens första dag eftersom personen då är exakt 68 år.  

Exempel på en sådan formel är: 

OM(ALD>65… 

AÄ ndra i så fall denna till: 

OM(ALD>=65 

Kontakta oss om ni är osäkra. 

Ändringar i skatteberäkningen 

4.1 Begränsat skattskyldiga 
Utlänningar som vistas och arbetar färre än 6 månader i Finland är begränsat 
skattskyldiga. Som begränsat skattskyldiga betraktar numera Pedago lön alla 
personer som har landkod annat än blank eller ”�i”. Tidigare lät vi personbe-
teckningen styra, men det ställde till med problem eftersom det fanns begrän-
sat skattskyldiga som hade giltiga �inländska personbeteckningar. 

En begränsat skattskyldig kan antingen beskattas med källskatt, alternativt 
med ett vanligt progressivt skattekort. Detta väljer du på skattekortet genom 
att välja ”vanlig” (för progressiv beskattning) eller ”käll”. 

4.2 Nya fält för beskattning 
Nytt är fältet ”Beskattning” som visar vad det är frågan om för beskattning på 
just den anställningen: 

 

Här kan du välja mellan de förde�inierade beskattningstyperna som används av 
Skatteförvaltningens API. Vanligast är Lön och Sjöarbetsinkomst. 

Notera att fältet ”Beskattning” �inns både på skattekortet och på anställningen. 
På skattekortet visar det vilken typ av skattekort det är. 

På anställningen visar det vilken typ av skattekort som begärs. 
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4.3 Skapa och läsa in skattekortsuppgifter från fil  
Den �il som skapas begär inte skattekort för sådana som har Beskattning = Ma-
nuell (se bild ovan) eller som har ett slutdatum före januari i skatteåret. Begär 
du exempelvis �il för 2022 så tas inte sådana med som har slutdatum före 1 ja-
nuari 2022. 

4.4 Skapa och läsa in skattekortsuppgifter från 
skatteförvaltningens API 

Skatteförvaltningen har numera en funktion där man kan begära aktuella skat-
teuppgifter via ett API. Pedago lön, version 2.20.5.x eller högre, har stöd för 
detta API. Du hittar en beskrivning av detta i ”Handboken till Pedago lön” under 
avsnittet ”Hämta skatteuppgifter via skatteförvaltningens API” 

Förkortningen API står för Application Programming Interface, dvs ett gräns-
snitt för att hämta eller sända uppgifter. 

Ändringar i semesterberäkningen 

5.1 Beräkning av semester 
AÄ ven de anställda med %-semester, som inte alls har kvali�icerande månader, 
tas med i beräkning annars blir de inte med i semesterskulden. 

Nyheter gällande inkomstregistret 

5.2 Ändrade inkomstslag 
Löneslagen:  

• 328 Arvode för familjevårdare,  

• 341 Skattefri andel av personalbiljett,  

• 363 Skattefri andel av cykelförmånen  

Dessa har fått förtydliganden i dokumentationen på skatt.�i. Det går nu att ange 
en avvikande försäkringsuppgift. 

Gör följande om du, eller den som installerade uppgraderingen, inte redan gjort 
det: 

• Gå till www.pedago.�i/pa och leta upp: 
Inkomstregistrets inkomstslag som SQL-�il (2022-11-24) och klicka på 
Ladda ner.  

• Filen Katre-slag_2023.sql laddas då ner till dina Hämtade �iler  
(eller annan plats du valt/väljer att spara nedladdade �iler). 

• Läs in den i Pedago lön via menypunkten Kör SQL-�il under Verktyg. 

https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-organisationer/prestationsbetalare/l%C3%B6neuppgifter/inkomstslag-f%C3%B6r-l%C3%B6ner/inkomstslag-f%C3%B6r-l%C3%B6ner-300-serien/
http://www.pedago.fi/pa/index.html
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Vi hänvisar till Skatteförvaltningens dokumentation (som PDF) kring inkomst-

slag:  

• Löner − Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från in-
komsterna 2022  

5.3 Nya förmånsslag 

5.3.1 Nya förmånsslag 1422, 1423, 1424 och 1425 

Nya förmånsslagen:  

• 1422 Graviditetspenning,  

• 1423 Föräldrapenning,  

• 1424 Partiell föräldrapenning och  

• 1425 Särskild graviditetspenning.  

Namnändrade förmånsslag: 

• 1001 Föräldrapenning,  

• 1002 Särskild moderskapspenning,  

• 1003 Faderskapspenning,  

• 1004 Moderskapspenning och  

• 1005 Partiell föräldrapenning, vars namn ändrats,  

Använder du någon av ovanstående skall du läsa in SQL-�ilen för förmåner. 

Gör följande om du, eller den som installerade uppgraderingen, inte redan gjort 
det: 

• Gå till www.pedago.�i/pa och leta upp: 
Inkomstregistrets förmånsslag som SQL-�il (2022-11-24) och klicka på 
Ladda ner.  

• Filen Katre-formaner_2023.sql laddas då ner till dina Hämtade �iler  
(eller annan plats du valt/väljer att spara nedladdade �iler). 

• Läs in den i Pedago lön via menypunkten Kör SQL-�il under Verktyg. 

Vi hänvisar till Skatteförvaltningens dokumentation (som PDF) kring förmåner: 

• Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från in-
komsterna 2022 

https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2022/loner-forklaringar-pa-inkomstslag-och-poster-som-ska-dras-av-fran-inkomsterna-2022.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2022/loner-forklaringar-pa-inkomstslag-och-poster-som-ska-dras-av-fran-inkomsterna-2022.pdf
http://www.pedago.fi/pa/index.html
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2022/formaner-forklaringar-pa-inkomstslag-och-poster-som-ska-dras-av-fran-inkomsterna-2022.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2022/formaner-forklaringar-pa-inkomstslag-och-poster-som-ska-dras-av-fran-inkomsterna-2022.pdf
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5.4 Ändringar för avslutningsanmälningar 
Tidigare rapporterade vi bara avslut till inkomstregistret om detta skedde i 
samband med en avslutningsanmälan. Detta innebar att de som avslutades, ef-
ter att sista lönen betalts, inte rapporterades som avslutade till inkomstregist-
ret. 

I den nya versionen kontrolleras om det �inns oanmälda avslut längre än en 
kalendermånad bakåt. I så fall skapas en avslutande anmälan, dvs en anmälan 
som inte innehåller annat än anställningsuppgifter och uppgift om avslut. 

 Då inkomstregisteranmälan skapas markeras ”Avslutade” genom att datum 
sätts i fältet ”Pension slutanmäld” i �liken Löneuppgifter under Register-
vård/Anställningar. 

Vid uppdateringen sätts automatiskt 2022-12-31 i detta fält för alla gamla av-
slutade, så att programmet inte gör slutanmälningar för dessa. 

 

5.5 Byte av trafi-kod 20500 för andremaskinmästare 
Detta berör enbart de som räknar sjölöner. 

Denna kod behövs för lönesättningen, men godkänns inte av inkomstregist-
ret. För att hantera detta så byts denna kod automatiskt till 20200.  

5.6 Syntetiska personbeteckningar 
Syntetiska personbeteckningar kan förekomma för in�lyttade. Sådana ser ut 
som vanliga �inländska personbeteckningar, men kan inte användas som såd-
ana. En syntetisk personbeteckning ser ut som DDMMAÅ AÅ A9xxxy och sänds nu 
som typ ”99 - Annan identi�ierare”. Eventuell "NonResident" styrs som förut via 
källskatte�likens landkod. Som en konsekvens av detta krävs att du fyller i upp-
gifterna under källskatte�liken för dessa. Detta fält hittar du i �liken Källskatt 
under Registervård/Personer & Skattekort. 

Förändringar kring utskrifter och rapporter 

6.1 Ny funktion: Arbetsavtal 
Funktion för att skapa arbetsavtal �inns nu förberett i Pedago lön. Funktionen 
skapar ett arbetsavtal för en person där grunduppgifterna hämtas från Pedago 
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lön till en förde�inierad dokumentmall i Word-format. Därefter går det att lägga 
in kompletterande texter i dokumentet, skriva ut och arkivera, efter behov. 

 

Har ni intresse av att kunna skapa och skriva ut arbetsavtal med denna funkt-
ion är det bara att ta kontakt så berättar vi hur det går till. Eftersom funktionen 
är så ny att ingen ännu implementerat den �inns den ännu inte med i handbo-
ken. 

6.2 Ändring kring arbetslöshetsförsäkringspremien 
Arbetslöshetsförsäkringspremien gällande 17 – 64-åriga arbetstagare ändrades 
till 18 – 64 efter augusti 2022. Listor som visar denna kollar vilken procent som 
gäller för vald period. Tar du ut listan för hela 2022 kommer varje period att 
hanteras korrekt, men procenten i listans total blir en medelprocent. 

Övriga funktioner 

7.1 Stöd för nya personbeteckningar 
Det kommer nya personbeteckningar som förutom bindestreck ”–”, för perso-
ner födda före 2000 och ”A” födda efter 2000, även kan innehålla Y, X, V, W, U 
för personer födda före 2000 och B, C, D, E, F för personer födda efter 2000.  
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I övrigt behandlas dessa lika. AÅ ldersberäkningen i programmet är justerad 
för att hantera detta. 

7.2 Kommunernas oktoberstatistik till statistikcentralen 
Vi har gjort �lera förbättringar i denna funktion. Notera att du dock måste ha 
vissa uppgifter korrekt angivna på dina löneslag och anställningar för att rap-
porten blir rätt.  

Det viktigaste är: 

• Lönegrupp på TIM-AKA. Denna kan vara exempelvis 1A och läggs in på An-
ställningen, �liken Löneuppgifter 

• För löneslagen är det två saker som är viktiga:  

̶ Löneslag som är erfarenhetstillägg skall ha statistikvariabel 44.  

̶ Löneslag som är personliga tillägg skall ha statistikvariabel 45.  För löne-
slag som är lönetillägg, arbetsersättningar och tilläggsarvoden skall du 
lägga in motsvarande lönefaktorkod i fältet Statistikkod under Tillvals�li-
ken. 

I övrigt hänvisar vi till �ilen STC_Kommunoktober_2022.xls på vår supportsida. I 
den �ilen �inns dokumenterat varifrån de olika uppgifterna tas. 

Vår målsättning är att vi skall skapa en möjligast komplett och felfri �il till 
Statistikcentralen, utan att ni som löneräknare skall behöva mata in ”onödiga” 
uppgifter.  

Har du synpunkter kring denna rapportering så ber vi dig kontakta oss! 

7.3 Lönespecifikationer via e-post 

7.3.1 Minskad risk för att lönespecifikationer fastnar i spamfilter 

Vi har gjort vissa ändringar som borde minska risken för att dina lönespeci�i-
kationer fastnar i mottagarens spam�ilter. 

7.3.2 Stöd för säker e-post 

Stöd �inns nu även för så kallad ”Säker e-post” (förutsatt att din e-postleveran-
tör har stöd för detta).  

• Med Säker e-post avses att mottagaren endast får en noti�iering i sin inkorg 
om att det kommit en Säker e-post.  

• För att ta del av e-postmeddelandet klickar mottagaren på länken som visas 
och loggar in för att läsa e-posten. 

7.4 Förbättring av Retroaktiva lönejusteringar 
Rutinen för att skapa retroaktiva lönejusteringar har förbättrats på �lera punk-
ter. Funktionen hittar du under ”Skapa korrigeringshändelser”. Du kan bland 
annat välja att skapa korrigeringshändelser bara för vissa ISCO-koder eller bara 
för sådana med en viss eller vissa månadslöner. 

http://www.pedago.fi/pa
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7.5 Förbättring av funktionen Uppdatera variabler 
Denna används vid lönejusteringar. Nytt för i år är att du även kan justera såd-
ana lönehändelser du redan matat in i perioden. 
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