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Kevas koder som används för OffPL-försäkrade
i löneuppgiftsanmälan till inkomstregistret från
1.1.2019

Bestämmelserna om kommunsektorns, statens, kyrkans och FPA:s
pensionsskydd ingår i pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL).

Ytterligare information från Keva per e-post till
Kevas registerteam: palvelussuhderekisteri@keva.fi eller
genom att ringa tfn 020 614 2858 (på finska) eller
020 614 2854 (på svenska)

Postadress 00087 KEVA | telefon 020 614 21 | www.keva.fi | FO-nummer 0119343-0
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Anställningar försäkrade enligt kommunsektorns
pensionsskydd
Arbetspensionsanstaltens bolagskod
20

Anställningens avslutningsorsak
10 = avgått, arbetet upphört

Registreringsgrunder
01 = tjänste-/arbetsavtalsförhållande
05 = uppdragsförhållande
06 = familjevårdare
07 = förtroendevald
08 = närståendevårdare
13 = veterinärers åtgärdsarvoden

Yrkesbeteckningar
Sökningen av yrkesbeteckningar för dem som försäkrats enligt
kommunsektorns pensionsskydd finns på vår webbplats. Du kan vid behov
begära nya yrkesbeteckningar från Keva per e-post på adressen
palvelussuhderekisteri@keva.fi.
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Anställningar försäkrade enligt statens pensionsskydd
Arbetspensionsanstaltens bolagskod
30

Anställningens avslutningsorsak
01 = avgått/arbetet upphört

Registreringsgrunder
01 = statlig tjänst i tjänsteförhållande
02 = tjänstgöring som räknas som militärpensionstid
03 = tjänstgöring som gränsbevakare
04 = tjänstgöring som flygare
05 = luftfartygs befälhavare
06 = underofficer (fram till 31.12.2007 innehavare av militär specialtjänst)
07 = sjöbevakare
08 = tid med lön på indragningsstat (hela lönen betald)
09 = tid med lön på indragningsstat (lönen indr. helt eller delvis)
10 = statlig tjänst i arbetsavtalsförhållande
12 = specialofficerare och militärpräster
13 = KBV:s militärtekniker och militärövertekniker
14 = civil (tidigare värvad)
15 = civil (tidigare specialofficer)
16 = militär för viss tid
17 = sysselsatta med hjälp av sysselsättningsanslag
18 = handikappad arbetstagare
20 = tid som riksdagsledamot
21 = tid som medlem i statsrådet
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24 = tid som EU-parlamentariker
37 = uppdrags- eller konsultavtal
38 = förtroendeuppdrag
40 = anställning vid kommunal skolinrättning
51 = VALTAVA-anställning
52 = privat StaPL-anställning
53 = privat läroanstalt/grundläggande eller gymnasieundervisning
54 = anställning vid nordisk institution
55= anställd lokalt (anställd från stationeringslandet används endast i
specialfall – användningen ska avtalas med Keva)

Yrkesbeteckningar
Anmäl yrkesbeteckningar för anställningar som försäkrats enligt statens
pensionsskydd enligt den tjänste- och yrkesbeteckningskatalog som
publicerats av Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning
(Palkeet). Du kan beställa en ny beteckning med den blankett som finns på
webbplatsen.
Universiteten kan använda koden 88888 = universitetsarbetstagare som
yrkesbeteckning för alla anställningar.
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Anställningar inom kyrkan
Arbetspensionsanstaltens bolagskod
25

Anställningens avslutningsorsak
1 = avgått/arbetet upphört

Registreringsgrunder
V = tjänsteförhållande
T = arbetsavtalsförhållande
L = förtroendeuppdrag
K = konsult/uppdrag

Yrkesbeteckningar
Kyrkans arbetsmarknadsverk upprätthåller koderna i anslutning till
personaluppgifterna, dvs. till exempel en lista över de yrkesbeteckningar som
används inom kyrkan.
Information om den nya rapporteringslösning som ersätter Pesti-systemet
och de yrkesbeteckningar som ska användas finns på webbplatsen Sacrista.
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Arbetsgivare Keva - Åland
Arbetspensionsanstaltens bolagskod
24

Anställningens avslutningsorsak
01 = avgått/arbetet upphört

Registreringsgrunder
91 = Ålands tjänst i tjänsteförhållande
92 = Ålands tjänst i arbetsavtalsförhållande
20 = lagtingsledamöter
21 = ministrar, medlemmar av statsrådet

Yrkesbeteckning
66362 = tjänsteman
15936 = riksdagsledamot
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Arbetsgivare FPA (pensionsarrangemangsnummer 2902462464)
Arbetspensionsanstaltens bolagskod
29

Anställningens avslutningsorsak
1 = avgått/arbetet upphört

Registreringsgrunder
01 = Anställning hos FPA
02 = Arvodesmottagare

Yrkesbeteckning
FPA använder koden 88888 = Anställd hos FPA som yrkesbeteckning för alla.
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Obligatoriska uppgifter om OffPL-försäkrade anställningar
som överförs till Keva från 1.1.2019
•

Pensionsarrangemangsnummer (används i stället för den tidigare
arbetsgivarkoden – finns i arbetsgivarens uppgifter i Kevas webbtjänst för
arbetsgivare)
Pensionsarrangemangsnumret kan också beställas per e-post:
palvelussuhderekisteri@keva.fi.

•

Yrkesklass eller -beteckning (Kevas pensionsskyddsspecifika koder för
yrkesbeteckningar)

•

Anställningsförhållandets giltighet (startdatum, slutdatum)

•

Orsak till att anställningen har upphört (Kevas
pensionsskyddsspecifika koder), när slutdatum för anställningens giltighet
anmäls

•

Inkomstuppgifter enligt inkomstregistrets anvisningar och dokument
samt Kevas anvisningar för specialfall

•

Arbetspensionsanstaltens bolagskod
20
24
25
29
30

•

=
=
=
=
=

Kevas medlemssamfund
Keva - Åland
Keva - kyrkan
Keva - FPA:s personalpensioner
Keva - staten

Betalarens underorganisation (= tidigare anmälarbeteckning) enligt
Kevas anmälarkoder
Vid anmälan av löneuppgifter för löntagare försäkrade enligt pensionslagen
för den offentliga sektorn (OffPL) ska betalarens underorganisation enligt
Kevas anmälarkoder uppges som obligatorisk uppgift.
Keva överför arbetsgivarnas gällande underorganisationer (nuvarande
OffPL-anmälare) till Kevas anmälarkoder till inkomstregistret vid årsskiftet
2018/2019. Riktigheten av Kevas kod för betalarens underorganisation
kontrolleras i inkomstregistret.
Med Kevas underorganisationskod kan man inte begränsa behörigheter i
inkomstregistrets e-tjänst utan de begränsas med betalarens egen
underorganisationsidentifierare. Om arbetsgivaren vill begränsa det sätt på
vilket användaren ser uppgifter i inkomstregistrets e-tjänst (användaren
ser till exempel bara uppgifterna om en viss enhet), ska arbetsgivaren i
löneuppgiftsanmälan utöver Kevas underorganisation också anmäla
betalarens egen underorganisation för att Katso- och suomi.fiauktoriseringar ska kunna begränsas.
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Anvisningar för underorganisationer i fråga om begränsning av
behörigheter finns på inkomstregistrets webbplats:
Underorganisationens identifierare (skatt.fi)
Underorganisation (skatt.fi)

•

Inkomsttagarens personbeteckning eller, om en finsk
personbeteckning saknas, uppges födelsedatum, kön och den försäkrades
namnuppgifter

•

Registreringsgrund (= tidigare typ av anställning) – Kevas
pensionsskyddsspecifika koder

Ändringar i de obligatoriska uppgifterna efter att
inkomstregistret införts
•

Verksamhetsenhet (verksamhetsställe i inkomstregistret) - uppgiften är
inte längre tillgänglig för Keva.

•

Individualiseringskoden anmäls inte i löneuppgiftsanmälan till
inkomstregistret.
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Tekniska beskrivningar
De tekniska beskrivningar som gäller när inkomstregistret införts finns på
inkomstregistrets webbplats.
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