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Agenda

▪ Ilmoitin.fi; muutoksia asiointioikeuksien tarkastukseen 1.7.2021

▪ Autovero API:n hiekkalaatikko-päivitys 

▪ Varmenteen uusiminen (RenewCertificate)

▪ Developer Onboarding

▪ OmaVeron versionkorotus 

▪ Muuta ajankohtaista



Ilmoitin.fi; muutoksia asiointioikeuksien 
tarkastukseen 1.7.2021



Ilmoitin.fi; muutoksia asiointioikeuksien tarkastukseen 
1.7.2021 

▪ 1.7.2021 alkaen henkilökohtaisella vahvalla tunnisteella kirjautuessa asiointioikeutta ei 

enää tarkasteta Katso-palvelun valtuuksista. Katso-valtuuksien tilalle tarvitset Suomi.fi-

valtuudet.

▪ Voit asioida palvelussa Katso-tunnisteellasi siihen saakka, kunnes Suomi.fi-valtuus 

on kunnossa. Katso-tunnistautuminen päättyy 31.8.2021.

▪ Kun tunnistaudut palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai 

varmennekortilla, asiointioikeutesi organisaation puolesta tarkastetaan

▪ kaupparekisteristä

▪ yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ)

▪ yhdistysrekisteristä

▪ Suomi.fi:n valtuudet-palvelusta.

▪ Ohje lukkiutuneen Katso-tunnisteen avaamiseen (PDF)

https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/sahkoinen-asiointi/katso-tunnistus/lukkiutuneen-katso-tunnisteen-avaaminen.pdf


Autovero API:n hiekkalaatikko-päivitys 
30.6.2021 



Autovero API:n hiekkalaatikko-päivitys

▪ Hiekkalaatikosta löytyvään Car Tax return filing of used vehicles API:in on tehty 

päivitys ja siihen voi tutustua hiekkalaatikossa.

– APIs: Details - Vero API Sandbox - developer portal

▪ Tarkemmat tiedot muutoksista lähetetään meidän toimesta sähköpostitse 

(2.7.2021) Autovero API:n tuotantokäyttäjille. 

– Jos et vielä käytä Autovero rajapintaa mutta haluat tutustua muutoksiin, voit pyytää 

sähköpostin välitystä ohjelmistotalot(at)vero.fi osoitteesta

▪ Muutokset viedään testi- ja tuotantoympäristöön - marraskuun käyttökatkon 

jälkeen maanantaina 22.11.2021

https://api-developer.vero.fi/api-details#api=CarTax&operation=postUsedVehicle
http://avoinomavero.vero.fi/apiportal?Link=Api-CarTax


Varmenteen uusiminen 
(RenewCertificate)



Varmenteen uusiminen

▪ Varmenteen uusimisessa yleinen virheilmoitus on PKI010 

– uusimispyyntö (RenewCertificate) päätyy Signature verification failed -virheeseen. Tämä on hyvin 

tyypillinen virheilmoitus, jonka jälkeen pyydämme tarkistamaan että lähtevässä 

uusimispyynnössä namespace on määritelty Soap-bodyn RenewCertificateRequest-

elementtiin, eikä Soap-envelopeen.

▪ Jos tarvitset esimerkiksi renew-sanomaa (renew.xml), jota voi käyttää pohjana 

varmennetta uusittaessa - ota yhteyttä ohjelmistotalot(at)vero.fi-osoitteeseen niin 

lähetämme esimerkkisanoman sähköpostitse.

▪ Varmenteen noutamisesta ja myös uusimisesta on kerrottu myös seuraavassa 

videossa. Uusimisesta kerrotaan kohdassa 03:45: https://youtu.be/uOoDianuoFA

▪ Lisää ohjeita: Mahdollisissa ongelmatilanteissa kannattaa tutustua kysymyksiin ja 

vastauksiin varmennepalvelusta. 

https://urldefense.com/v3/__https:/youtu.be/uOoDianuoFA__;!!AaIhyw!-ME1QRJxKDmuvUEeUJ3wyP1TVqfroq8UUi3FPOBBW5o5h3b4xA2IJIu7q2whw3oD$
https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehitt%C3%A4j%C3%A4t/varmennepalvelu/kysymyksi%C3%A4-ja-vastauksia-varmennepalvelusta/


Esiin tulleita virheitä:

PKI020-virhe

▪ Varmenteen tilaus esimerkiksi sähköisestä asioinnista muodostaa ns. varmennepohjan eli entiteetin, jossa on 

varmenteen luomiseen tarvittavat tiedot, pois lukien asiakkaan julkinen avain.

▪ Tämä tilauksen yhteydessä luotu varmennepohja on käytettävissä 14-päivää tilauksesta, jonka jälkeen se ei poistu, 

vaan sulkeutuu

– varmennetilaus tähän varmennepohjaan tuottaa PKI020-virheen, koska tunnukset ovat "vanhentuneet".

▪ Jos GetCertificateRequest kutsun tekee liian nopeasti SignNewCertificateRequestin jälkeen, voi tuloksena olla PKI090-

virhe, koska sisäinen tilaus ei ole vielä saanut vastausta. Tässä kohdin Tulorekisteri on tunnistanut selkeän 

parannuskohdan tuleviin versioihin ja asia tullaan korjaamaan.

▪ Jos kaikki menee ok ja SignNewCertificateRequest tuottaa varmenteen, on tämä varmenne noudettavissa uudestaan 

14-päivän ajan samalla RetrievalID:llä.

▪ Jos tekee uuden SignNewCertificateRequestin syntyy siis uusi tilaus ja uusi RetrievalID, tällä uudella RetrievalID:lla ei 

saa aiemmin muodostunutta varmennetta, vaan tuloksena on PKI020, koska tunnukset on jo käytetty, mikäli aiemmalla 

SignNewCertificateRequestilla on syntynyt varmenne. Tässä on ehkä suurin vaaran paikka, koska esimerkiksi koko 

prosessin aloitus liian nopeiden peräkkäisten kutsujen jälkeen voi johtaa siihen, että varmenne kyllä muodostuu, mutta 

alkuperäinen RetrievalID on korvattu uudella, jolla varmennetta ei enää saa noudettua.

▪ Tulorekisterillä on jaossa esimerkkiohjelma, joskin .net/C# toteutus, josta voisi saada apua varmenteen hakemiseen:  

https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/incomesregister_signaturecodesample_v1.00.zip

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vero.fi%2Fglobalassets%2Ftulorekisteri%2Fincomesregister_signaturecodesample_v1.00.zip&data=02%7C01%7C%7C931995819c05406a5aad08d850a71dcf%7C24b19c6dd72d444e9f77b4d44d0a76c9%7C0%7C0%7C637348027757718189&sdata=xAfllJ8o9ISlZGO%2FMESo5NaT1NpDTKVtZRcPwc9ZcCE%3D&reserved=0


Developer Onboarding
Kehittäjille suunnattu palvelu rajapintojen hyödyntämiseen



Kehittäjille suunnattu palvelu rajapintojen 
hyödyntämiseen

▪ Ohjelmistotalopäivässä 21.5 esiteltiin tulevaa kehittäjille suunnattua palvelua 

rajapintojen hyödyntämiseen 

▪ Avoimet testipäivät asian tiimoilta ovat nyt takana ja saimme hyvää keskustelua 

aikaiseksi kehittäjien kanssa

▪ Tässä vielä muistutus siitä, mitä olemme kehittämässä ja jos tämä esitys 

herättää ajatuksia, niin otamme mielellämme palautetta vastaan 

ohjelmistotalot(at)vero.fi -osoitteeseen.



Mitä ja miksi

▪ Rajapintojen määrä kasvaa → hallinnoinnin tarve 

kasvaa niin sovelluskehittäjillä kuin Verollakin.

▪ Keskitetyt palvelut kehittäjille → helpompi löytää. 

▪ Rekisteröidyt sovellukset → voimme tarjota apua 

laadunvarmistuksessa:

– Sovellusten rekisteröinti - uniikki tunniste, jolloin voimme 

kohdentaa tiedotusta suoraan. Esimerkiksi käyttökatkot, 

uudet ominaisuudet, muutokset rajapinnassa.

– Voimme tarjota dataa rajapinnan käytöstäsi. Mikä 

statistiikka ja analysointi kiinnostaisi erityisesti sinua?

– Rajapintakohtaisia testitapauksia hyödynnettäväksi.

Rekisteröityminen ja kirjautuminen palveluun Verohallinnon 

sivuilta. Huom! Työnimi käytössä. Ideoita otetaan vastaan!



Miten valita rajapinta?

Päätason polku tekemiseen: 

Suunnittele – Toteuta ja testaa – Siirry tuotantoon

Apua oikean rajapinnan löytämiseen:

▪ Millaiseen käyttötarkoitukseen tarvitset rajapintaa?

▪ Kuinka paljon ja kuinka usein tietoa täytyy siirtää? 

Esim. reaaliaikainen tai massailmoittaminen.



Sovelluksesi ja sen laadunvarmistus

▪ Sovellus saa palvelusta uniikin API avaimen, joka kulkee 

mukana kehitystyössä ja toimii sovelluksen 

pääsyavaimena kaikkiin ympäristöihin. (Varmenne 

puolestaan tunnistaa käyttäjän.)

▪ Rajapintakohtaisia testitapauksia ohjeineen kehittäjille ja  

testaajille.

▪ Luot itse kehitystiimisi 

palvelussa pääsynhallintaan.



OmaVeron versionkorotus
2.7.2021



Ajankohta ja vaikutukset

▪ OmaVero päivitetään uuteen versioon marraskuussa 2021

▪ Käyttökatko ajoittuu 19.11. - 22.11. väliselle ajalle, jolloin OmaVero on poissa 

käytöstä

▪ Käyttökatkosta tiedotetaan laajemmin kesälomien jälkeen



Muutoksen vaikutukset

▪ Versionkorotuksessa OmaVeron asiasisältö pysyy pääasiassa ennallaan, mutta 

käytettävyys- ja saavutettavuusparannukset muuttavat UI:ta merkittävästi

▪ Muutos vaikuttaa erityisesti ohjelmistotaloihin, jotka käyttävät OmaVerossa UI-

pohjaista robotiikkaa

▪ OmaVerosta ei voida julkaista testiversiota ennen käyttöönottoa, joten suurin 

osa roboteista lakkaa toimimasta käyttöönoton yhteydessä



Mitä voi tehdä ennakoivasti?

▪ Kannattaa varautua siihen, että robottien tekemiä töitä joudutaan tekemään 

käyttöönoton jälkeen manuaalisesti siihen asti, kun ohjelmistotalot saavat 

opetettua roboteille uuden UI:n

▪ Myös API-toteutuksia kannattaa pyrkiä edistämään



Muuta ajankohtaista



Kesäkausi ja tulevat tapahtumat

▪ ohjelmistotalot(at)vero.fi auttaa kysymyksissä myös kesälomakaudella 

▪ perjantai 6.8.2021, klinikkaa ei järjestetä lomakauden vuoksi

▪ seuraava Teams -klinikka perjantaina 3.9.2021 klo. 9.00

▪ syksyn ohjelmistotalopäivän suunnittelu aloitetaan lomakauden jälkeen, 

tiedotamme tästä tarkemmin, kunhan päivä saadaan lyötyä lukkoon.



Kiitos osallistumisesta ja aurinkoista 
kesää ☺

Johanna Erkkilä

ohjelmistotalot(at)vero.fi


