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Förändringssituation Samkommun/kommun Välfärdsområde/välfärdssam-
manslutning 

Överföring av sjuk-
vårdsdistrikten och 
specialomsorgsdi-
strikten till välfärds-
områdena 
Inf (616/2021) 20 § 

 
Samkommunen upp-
löses 31.12.2022 och 
dess pensionsarrange-
mangnummer upphör.  
  

Fortlöpande anställningar för 
personer som överförs ska av-
slutas under samkommunens 
pensionsarrangemang 
31.12.2022.  
 
Uppgifterna anmäls till inkomst-
registret med samkommunens 
pensionsarrangemangnummer 
fram till 31.12.2022. 

För de personer som överförs ska 
en ny anställning öppnas från 
1.1.2023 med välfärdsområ-
dets/välfärdssammanslutningens 
pensionsarrangemangnummer. 
 
Uppgifterna anmäls till inkomstre-
gistret från 1.1.2023 med väl-
färdsområdets/välfärdssamman-
slutningens pensionsarrange-
mangnummer. 

Förändringssituation Samkommun/kommun Välfärdsområde/välfärdssam-
manslutning 

Övriga samkommu-
ner som upplöses 
31.12.2022 och vars 
pensionsarrangemang-
nummer upphör. 
Inf (616/2021) 32 § 
 
 

Fortlöpande anställningar för 
personer som överförs ska av-
slutas under samkommunens 
pensionsarrangemang 
31.12.2022.  
 
Uppgifterna anmäls till inkomst-
registret med samkommunens 
pensionsarrangemangnummer 
fram till 31.12.2022. 
 
 

För de personer som överförs ska 
en ny anställning öppnas från 
1.1.2023 med välfärdsområ-
dets/välfärdssammanslutningens 
pensionsarrangemangnummer. 
 
Uppgifterna anmäls till inkomstre-
gistret från 1.1.2023 med välfärds-
områdets/välfärdssammanslutning-
ens pensionsarrangemangnummer. 

Förändringssituation Samkommun/kommun Välfärdsområde/välfärdssam-
manslutning 

Samkommunen upp-
löses senare år 2023 
Inf (616/2021) 32 § 
 
 
Samkommunen upplö-
ses och dess pensions-
arrangemangnummer 
upphör att gälla under 
2023.  
 
Personalen börjar i väl-
färdsområdet/välfärds-
sammanslutningen i re-
gel 1.1.2023.  
 

Fortlöpande anställningar för 
personer som överförs ska av-
slutas under samkommunens 
pensionsarrangemang den dag 
då personen övergår till väl-
färdsområdet/välfärdssamman-
slutningen (i regel 31.12.2022). 
 
Uppgifterna anmäls till inkomst-
registret med samkommunens 
pensionsarrangemangnummer 
tills personen övergår till väl-
färdsområdet/välfärdssamman-
slutningen. 
 
 
 
 
 
 
 

För de personer som överförs ska 
en ny anställning öppnas med väl-
färdsområdets/välfärdssammanslut-
ningens pensionsarrangemangnum-
mer från den dag de övergår (dagen 
efter den dag då anställningen hos 
samkommunen avslutas). 
 
Uppgifterna anmäls till inkomstre-
gistret med välfärdsområdets/väl-
färdssammanslutningens pensions-
arrangemangnummer från och med 
den dag då personen övergår. 
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Förändringssituation Samkommun/kommun Välfärdsområde/välfärdssam-
manslutning 

Samkommun/kom-
mun som fortsätter 
verksamheten (per-
sonal överförs vid 
årsskiftet 2022–
2023) 
 
Samkommunens/kom-
munens pensionsar-
rangemang förblir i 
kraft och personal 
kvarstår i anställning 
hos den.  

Fortlöpande anställningar för 
personer som överförs ska av-
slutas under samkommunens 
pensionsarrangemang 
31.12.2022.  
 
Uppgifterna om de personer 
som överförs anmäls till in-
komstregistret med samkom-
munens/kommunens pensions-
arrangemangnummer fram till 
31.12.2022.  
 
Uppgifterna om de personer 
som kvarstår i anställning hos 
samkommunen/kommunen an-
mäls till inkomstregistret fortfa-
rande med samkommu-
nens/kommunens nuvarande 
pensionsarrangemangnummer.  

För de personer som överförs ska 
en ny anställning öppnas från 
1.1.2023 med välfärdsområ-
dets/välfärdssammanslutningens 
pensionsarrangemangnummer. 
 
Uppgifterna om de personer som 
överförs anmäls till inkomstregistret 
från 1.1.2023 med välfärdsområ-
dets/välfärdssammanslutningens 
pensionsarrangemangnummer. 

Förändringssituation Samkommun/kommun Välfärdsområde/välfärdssam-
manslutning 

En extern aktör som 
anmäler uppgifter 
för familjevårdare 
som omfattas av 
pensionslagen för 
den offentliga sek-
torn när ansvaret för 
familjevården över-
går från kommu-
nerna och samkom-
munerna till väl-
färdsområdena 
 
 

Familjevårdarnas fortlöpande 
anställningar ska avslutas under 
kommunens/samkommunens 
pensionsarrangemang.  
 
 

En ny anställning ska öppnas för fa-
miljevårdarna med välfärdsområ-
dets/välfärdssammanslutningens 
pensionsarrangemangnummer och 
identifieraren för Kevas underorga-
nisation från och med överförings-
dagen (den dag som följer på den 
då anställningen hos kommu-
nen/samkommunen avslutas). 
 
 

 
Övrigt att beakta 
 
I början av 2023 kan retroaktiva betalningar som hänför sig anställningstiden hos kommunen/samkommunen 
betalas till personen – se inkomstregistrets anvisningar (skatt.fi). 
 
Retroaktiva inkomster anmäls till inkomstregistret enligt betalningsprincipen med det pensionsarrangemang-
nummer som är i kraft på den betalningsdag som prestationsbetalaren uppgett och med identifieraren för Ke-
vas underorganisation. 
 
Om en retroaktiv betalning betalas av ett välfärdsområde eller en välfärdssammanslutning används välfärdsom-
rådets/välfärdssammanslutningens pensionsarrangemangnummer vid anmälan till inkomstregistret även om 
arbetstagaren inte har övergått till anställning hos välfärdsområdet/välfärdssammanslutningen. Som anställ-
ningens giltighetstid kan man då anmäla anställningen under den tid då samkommunen var i kraft. 
 

https://www.vero.fi/tulorekisteri/


 
 

 

 

Postadress 00087 KEVA | telefon 020 614 21 | www.keva.fi | FO-nummer 0119343-0 

 

En extern aktör kan vid behov begära en lista med information om giltighet av pensionsarrangemangen hos de 
kommuner/samkommuner/välfärdsområden/välfärdssammanslutningar som hänför sig till dess verksamhet av 
Keva på adressen tyonantajatiedot@keva.fi. 
 
Keva tar i sin roll ställning till frågor om anmälan till inkomstregistret som gäller OffPL. I sin roll tar Keva inte 
ställning till frågor som gäller ansvar för inkomster som betalats retroaktivt. 
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