
Inkomstregistrets programvaruhusdag

9.6.2022



Agenda
• Process för ändringsbegäran – framskridande och tidsplan
• Ändringar i datainnehållet och behandlingsreglerna som träder i kraft i 

början av 2023
• Reformen av familjeledigheter och övriga aktuella teman
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Tidsplan för processen för 
ändringsbegäran
• Den tekniska dokumentationen om årsändringarna publiceras i juni 2022

• Årsändringarna testas och kundanvisningarna uppdateras i juli–oktober 
2022

• Årsändringarna implementeras i regel 45 dagar för årsskiftet
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Ändringar av datainnehållet i 
anmälningar 2023



Ändringar av datainnehållet i 
anmälningar
• Det nya datainnehållet och behandlingsreglerna tillämpas på anmälningar 

där prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag är 1.1.2023 
eller senare
– Om prestationens betalningsdag är tidigare än 1.1.2023, ska 

datainnehållet för året i fråga tillämpas

• Ändringarna av datainnehållet gäller datainnehållet i inkomstregistrets 
anmälan om löneuppgifter och anmälan om förmånsuppgifter 
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Ändringar av datainnehållet i anmälan om 
löneuppgifter
Koduppsättningar – löner
• I koduppsättningen Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren

(IncomeEarnerType) läggs en ny kod till: 16 – Person som får 
försäkringslön enligt EPPO-lagen
– Det är fråga om en försäkringslön som utifrån speciallagstiftning har 

betalats för annat än utlandsarbete till en person som bemyndigats av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)

– Det nya kodvärdet träder i kraft 1.1.2023, anmälan möjliggörs 45 dagar 
i förväg.
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Behandlingsregler för anmälan om löneuppgifter

• En behandlingsregel läggs till i datagruppen Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) för uppgiften Sexmånadersregeln (SixMonthRule)

– Uppgiften kan inte anges om ”Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren” 
(IncomeEarnerType) angiven i anmälan är ”Person som får försäkringslön enligt 
EPPO-lagen” (16)

• En behandlingsregel läggs till för uppgiften Arbetsolycksfallsförsäkringens 
försäkringsnummer (AccInsPolicyNo).

– Uppgiften får inte innehålla white space-tecken, till exempel mellanslag

• En behandlingsregel läggs till i datagruppen Inkomsttagarens identifierare 
(IncomeEarnerIds)

– Om ”Typ av identifierare” är ”Finsk personbeteckning”, kan typen av tilläggsuppgift om 
inkomsttagaren inte vara ”Samfund”.
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Ändringar av datainnehållet i anmälan om 
förmånsuppgifter
Koduppsättningar – förmåner
• I koduppsättningen Avdragstyp (DeductionType) avslutas kod 8 – Avdrag av löntagaravgifter 

1.1.2023

• Nytt inkomstslag: Omställningspenning (1426)
– En omställningsskyddsmodell är under beredning som ska stödja sysselsättning av personer

som fyllt 55 år och förkorta perioderna av arbetslöshet. Tanken är att den ska gälla löntagare
som har varit i samma arbetsgivares tjänst i minst fem år och som har blivit uppsagda av
produktionsmässiga eller ekonomiska skäl

– Planen är att sysselsättningsledigheten för löntagare som omfattas av den nya rätten till
omställningsskydd ska förlängas så att de har rätt till omställningsskyddsutbildning som
upphandlats av arbets- och näringsbyrån och som till värdet motsvarar två månadslöner
samt till omställningsskyddspenning som motsvarar en månadslön. Enligt planen ska
omställningsskyddspenning till löntagare som hör till en arbetslöshetskassa betalas
av arbetslöshetskassan och till övriga löntagare av Folkpensionsanstalten

– Det nya inkomstslaget träder i kraft 1.1.2023, anmälan möjliggörs 45 dagar i förväg
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Behandlingsregler för anmälan om 
förmånsuppgifter 1/2
• En behandlingsregel läggs till: Förmånsenhet blir obligatorisk för 

inkomstslagen för familjeledighet
– Till följd av en kommande lagändring blir uppgiften Förmånsenhet 

(BenefitUnit) obligatorisk för inkomstslagen för familjeledighet (både gamla 
och nya) 1.1.2023: 1001 (Föräldrapenning), 1002 (Särskild 
moderskapspenning), 1003 (Faderskapspenning), 1004 
(Moderskapspenning), 1005 (Partiell föräldrapenning), 1422 
(Graviditetspenning), 1423 (Föräldrapenning), 1424 (Partiell 
föräldrapenning), 1425 (Särskild graviditetspenning)

– Genom ändringen blir det obligatoriskt att ange datagruppen Förmånsenhet 
med början från betalningsdagen 1.1.2023. För betalningsdagar som 
infaller tidigare än så är datagruppen alltjämt en frivillig uppgift

– Förmånsenhet ska anges med enheten dag
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Behandlingsregler för anmälan om 
förmånsuppgifter 2/2
• Följande behandlingsregel läggs till: En ersättande anmälan ska ha 

samma ställföreträdande mottagare som den tidigare anmälan
– På detta sätt förhindras att en ställföreträdande mottagare som saknar 

identifierare (uppgiften MissingId) läggs till i inkomstslagets avdrag på 
den ersättande anmälan.

• Följande behandlingsregel läggs till: Uppgiften Datakälla blir obligatorisk 
för makuleringsmaterial som hänför sig till förmåner

– Uppgiften Datakälla (Source) blir obligatorisk för följande material: 
107 Makulering av anmälningar om förmånsuppgifter och 111 
Makulering av material som innehåller anmälningar om 
förmånsuppgifter.
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Reformen av familjeledigheter och 
övriga aktuella teman



Reformen av familjeledigheter
• De nya inkomstslagen för familjeledighet är fr.o.m. 1.8.2022: 1422 

Graviditetspenning, 1423 Föräldrapenning, 1424 Partiell föräldrapenning, 
1425 Särskild graviditetspenning

• De gamla inkomstslagen för familjeledighet, 1001–1005, har kompletterats 
med anteckningen: (före 1.8.2022)

• Namnen på orsakskoderna för avlönad och oavlönad frånvaro som hänför 
sig till familjeledigheter har uppdateras

• Teknisk dokumentation har publicerats på webbplatsen och ändringarna 
kan testas i testmiljön för intressentgrupper

• Ändringarna fungerar inom produktionen och anmälan blir möjligt 17.6, dvs. 
45 dagar före 1.8.2022
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Ekonomisk arbetsgivare
• En inskrivning i regeringsprogrammet är den bakomliggande orsaken: Begreppet 

ekonomisk arbetsgivare införs så att man i Finland inte ska kunna undgå skatt genom att 
skenbart arbeta för en utländsk arbetsgivare

• Ekonomisk arbetsgivare = som en ”Härvarande arbetsgivare” kan betraktas ett sådant 
finländskt bolag för vars räkning arbete de facto utförs, även om arbetsgivaren är utländsk

– Utländska företag får samma skyldigheter som personaluthyrningsföretag har i dag
• Ett utkast till regeringens proposition är på remiss, kommer sannolikt att träda i kraft 

1.1.2023
• Detta kommer att påverka anmälan och distributionen: termen hyrarbete ändras, det 

kommer nya tilläggsuppgifter om inkomsttagaren och eventuellt kontrollregler

• Inkomstregisterenheten ger information om de kommande ändringarna när de har 
preciserats
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Nytt inkomstslag för förmåner: Ersättning för 
inkomstbortfall (Tulonmenetyskorvaus)
• Inkomstregisterenheten föreslår att ett nytt inkomstslag för förmåner införs 1.1.2023
• En begäran om kommentarer har skickats till de centrala intressentgrupperna och begäran ska besvaras 

senast 15.6.2022
• Som namn på inkomstslaget föreslås Ersättning för inkomstbortfall (1408) och preliminärt är tanken 

att det ska ingå i gruppen övriga förmåner
• Vid tiden för projektet för inrättande av ett inkomstregister kom man överens om att ekonomiska skador 

inte ska anmälas till inkomstregistret. I samband med intressentgruppssamarbetet våren 2022 
upptäcktes att en anmälan dock bor göras till inkomstregistret i fråga om vissa försäkringstyper

• De ifrågavarande, redan identifierade inkomsterna är bl.a. avbrottsförsäkring som erbjuds hyresvärdar 
och som ersätter förlust av hyresinkomst till följd av skada. Dessutom har bl.a. Statskontoret en 
motsvarande skadeståndstyp, där ersättning betalas till en person som skadestånd i stället för 
kapitalinkomst

• Tills vidare har anvisningen varit att inkomsten ska anmälas till inkomstregistret med inkomstslaget 1120 
Annan förmån

• Inkomstregisterenheten ger information om den eventuella ändringen när den har preciserats
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Eventuell inverkan av reformen av 
personbeteckningen på inkomstregistret
• Utvecklingsutkastet hänför sig till följande helheter som är under lagberedning

– Förslag till författningar och övriga förslag i samband med reformen av personbeteckningssystemet
– Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

• Inkomstregisterenheten förbereder sig på eventuella kommande ändringar (bl.a. distansregistrering, 
identifikationskod). Ändringar förväntas ske bl.a. vid mottagning av uppgifter i inkomstregistret, 
identifiering i e-tjänsten, distribution av uppgifter och rapportering

• I fråga om distansregistrering har preciserats att inkomstregistret inte tillåter ärendehantering i e-tjänsten 
med en distansregistrerad personbeteckning. Däremot går det att göra anmälningar för en 
distansregistrerad personbeteckning på normalt sätt

• Enligt nuvarande uppgifter kommer det nya skiljetecknet i identifieraren inte att medföra ändringar, 
eftersom den nuvarande kontrollregeln gäller

– Om ”Typ av identifierare” är ”Finsk personbeteckning”, ska identifieraren vara en befintlig 
identifierare (utifrån uppgifter som finns i Befolkningsdatasystemet (BDS)

• Enligt förslag ska ändringarna träda i kraft stegvis från 1.1.2023
• Inkomstregisterenheten ger detaljerad information om ändringarna när sådan finns att tillgå
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Övriga ärenden som är under lagberedning eller 
planering

• Sysselsättningsstöd för personer som fyllt 55 år, hänför sig till regeringens utkast till proposition om lönesubvention 
– I RP-utkastet är syftet att bevilja stöd till arbetsgivare som anställer en arbetslös arbetssökande som fyllt 55 år
– Propositionen medför ett behov av att uppdatera 13 § i lagen om inkomstdatasystemet och bedömningen av behovet 

av att lämna ut uppgifter till UF-centret

• Ändringar av grunderna för fastställande av arbetslöshetsförmåner
– Eventuell inverkan på utlämnande av uppgifter till arbetslöshetskassorna

• Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024
– Det finns förslag på ändringar där nya användningsändamål överförs till kommunerna från UF-centret. Dessutom finns 

det planer på att ge UF-centret ett nytt användningsändamål för uppgifter som lagrats i inkomstregistret
– Tanken är att lagändringarna gällande reformen ska träda i kraft under 2024. Planen är att lägga fram en proposition till 

riksdagen i september och att lagarna ska stadfästas våren 2023.

• VM162:00/2021: Regeringens proposition om ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
– Utvidgningar av användningen av inkomstregistret

• Observera att det kan komma nya obligatoriska ändringsbegäranden även så sent som under hösten, när nya 
regeringspropositioner lämnas (bl.a. budgetlagarna)

9.6.2022 16



Utveckling av felkoderna
• Inkomstregistret har som mål att göra de felkoder som används i det 

tekniska gränssnittet mer lättfattliga. Därför utökas det maximala 
teckenantalet för felkoder i gränssnittet från nuvarande 200 till 500 tecken.
– Texterna till felkoderna kommer att utvecklas genom att det maximala 

teckenantalet utökas
– Tidsplanen preciseras senare
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Nya användare i inkomstregistret
• Gruppen av användare i inkomstregistret breddas 1.1.2023. De nya 

branscherna som införs är:
– Enheten för utredning av grå ekonomi vid Skatteförvaltningen
– Tullen
– Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
– Justitieministeriets förvaltningsområde: intressebevakning, rättshjälp, 

ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, stämningsmannafunktioner
– Välfärdsområdena
– Migrationsförvaltning: Migrationsverket, TE-byråerna, NTM-centralen
– Polisen
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Dina synpunkter är viktiga för oss
• Vi samlar kontinuerligt in respons på registrets funktionalitet i 

telefontjänsten, chatten och med responsblanketten på webbplatsen.

• Respons behandlas regelbundet och genomförbara förslag överförs för 
bedömning till den småskaliga utvecklingen av inkomstregistret.
– Dessutom utreder vi användarnöjdheten genom en separat enkät varje 

år.

• I maj införde vi även respons på tjänstebegäranden. När vi har behandlat 
din begäran kan du lämna respons om tjänsten i samband med avgörandet. 
Responsen samlas in via HappySignals.

9.6.2022 19



Hur fungerade din ärendehantering i e-
tjänsten – respons
• Sedan januari 2022 har vi samlat in respons även i e-tjänsten om hur 

användarvänlig den är.
• Läget 05/2022:
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Tack!

Twitter: @TuloRekisteri

https://twitter.com/TuloRekisteri
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