
Versio 1.01 

 

    

  

  

    

  

  

  

  

  

  

Työnantajan erillisilmoitus − Esimerkki 1  

 

Maksajan tyyppi ja eläkejärjestelynumeron voimassaolo 
  

  

    

    

  

  

  



 Työnantajan erillisilmoitus – Esimerkki 1: Maksajan tyyppi ja eläkejärjestelynumeron voimassaolo 2 (13) 

    

 

      

Versiohistoria  
  

Versio  Päivämäärä  Kuvaus  

1.0  14.7.2021 Dokumentti julkaistu.  

1.01 17.9.2021 Korjattu kirjoitusvirheitä. 

      



 Työnantajan erillisilmoitus – Esimerkki 1: Maksajan tyyppi ja eläkejärjestelynumeron voimassaolo 3 (13) 

    

 

      

  

SISÄLLYS  

1 ESIMERKIN KUVAUS ................................................................................................................................................................................................ 4 

2 TYÖNANTAJAN ERILLISILMOITUS ......................................................................................................................................................................... 5 

2.1 Aineiston tiedot (DeliveryData) ................................................................................................................................................................................................................................. 5 

2.2 Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons) ............................................................................................................................................................................................................... 6 

2.3 Ilmoituspäivä (ReportDate)........................................................................................................................................................................................................................................ 6 

2.4 Maksajan tunnisteet (PayerIds) ................................................................................................................................................................................................................................. 6 

2.5 Maksajan muut tiedot (PayerOther) .......................................................................................................................................................................................................................... 7 

2.6 Työeläkevakuutukset (PensionInsurances) ................................................................................................................................................................................................................ 7 

2.7 Työtapaturmavakuutukset (AccidentInsurances) ...................................................................................................................................................................................................... 7 

2.8 Palvelun tiedot (ReportData) ..................................................................................................................................................................................................................................... 8 

2.9 Kohdekausi (PaymentMonth) .................................................................................................................................................................................................................................... 8 

2.10 Tulolajit (Transactions) ............................................................................................................................................................................................................................................. 9 

3. XML aineiston rakenne .......................................................................................................................................................................................... 10 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 
 



 Työnantajan erillisilmoitus – Esimerkki 1: Maksajan tyyppi ja eläkejärjestelynumeron voimassaolo 4 (13) 

    

 

      

1 ESIMERKIN KUVAUS  

 

Vuosimuutoksena eläkejärjestelynumeron voimassaoloa verrataan erillisilmoituksen kohdekuukauteen. Eläkejärjestelynumero on voimassa, jos 

voimassaolon yksikin päivä osuu kohdekuukaudelle ja vuodelle. 

Toisena vuosimuutoksena erillisilmoitukselle lisätään Maksajan tiedot (Payer) tietoryhmään Maksajan muut tiedot (PayerOther). Muutoksen 

mukana maksaja voidaan merkata kotitaloudeksi tai kotitalousringiksi.  

Kotitalous maksaa talonrakentajille palkkaa ja vaihtaa eläkevakuuttajaa kuukauden vaihtuessa. Kotitalous merkkaa erillisilmoituksella 

sairausvakuutusmaksujen yhteismäärän sekä vakuutustiedot. Erillisilmoitus annetaan aikarajojen puitteissa seuraavan kuukauden 4. päivänä. 

Ennen vuosimuutosta, vanhentuvaa eläkejärjestelynumeroa ei voisi merkata erillisilmoitukselle sen vanhentumisen jälkeen ja ilmoituksella olisi 

pitänyt käyttää uutta eläkejärjestelynumeroa. Koska vuosimuutoksen mukana vakuutusta verrataan kohdekuukauteen, voidaan käyttää 

eläkejärjestelynumeroa, joka kyseisenä kohdekuukautena oli voimassa.  

 

Esimerkissä käytetyt tiedot eivät ole todellisia. Käytä aina oikeita, maksutilannetta vastaavia tietoja.  

 

Vuosimuutokset 2022: Ilmoituksella annettavan eläkejärjestelynumeron on oltava voimassa annettuna kohdekautena (PaymentMonth) 

Työnantajan erillisilmoitukselle lisätään Maksajan tiedot (Payer) tietoryhmään Maksajan muut tiedot (PayerOther). 
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2 TYÖNANTAJAN ERILLISILMOITUS  

2.1 Aineiston tiedot (DeliveryData)  
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Aineiston tiedot (DeliveryData)    

Aineiston muodostamishetki (Timestamp)  Pakollinen tekninen tieto (esim. 2022-07-04T15:39:41Z)  

Tietolähde (Source)  Ohjelmisto, joka tuottaa aineiston  

Aineiston tyyppi (DeliveryDataType)  101 Työnantajan erillisilmoitukset  

Aineiston omistajan (maksajan) aineistoviite 
(DeliveryId)  

Pakollinen tieto, jolla yksilöidään aineiston omistajan toimittamat aineistot 
(esim. aineistoviite-2022-01-01-abc)  

Virheellisten tietojen (ilmoitusten) käsittelyn 
ohjaus (FaultyControl)  

Vain virheelliset ilmoitukset hylätään (1), Koko aineisto hylätään (2)  

Tuotantoympäristö (ProductionEnvironment)  Tuotantoympäristö (true), Testiympäristö (false)  

Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner)    

Tunnisteen tyyppi (Type)  Henkilötunnus (suomalainen) (2)  

Tunniste (Code)  ppkkvv-1111 

Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator)    

Tunnisteen tyyppi (Type)  Henkilötunnus (suomalainen) (2)  

Tunniste (Code)  ppkkvv-1111 

Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender)    

Tunnisteen tyyppi (Type)  Henkilötunnus (suomalainen) (2)  

Tunniste (Code)  ppkkvv-1111 

Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)    

       Ilmoituspäivä (ReportDate)    

Maksajan tiedot (Payer)    

Ilmoitusten tiedot (Reports)    
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Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Allekirjoitus (Signature)    

  

2.2 Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)  
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)    

Aineiston yhteyshenkilö (ContactPerson)    

Nimi (Name)  Etunimi Sukunimi  

Puhelinnumero (Telephone)  040-1234567  

Sähköpostiosoite (Email)  test@example.com 

  

2.3 Ilmoituspäivä (ReportDate)  
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Ilmoituspäivä (ReportDate)  2021-07-04 

  

2.4 Maksajan tunnisteet (PayerIds)  
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Maksajan tunnisteet (PayerIds)    

Maksajan tunniste (Id)    

Tunnisteen tyyppi (Type)  Henkilötunnus (suomalainen) (2)  

Tunniste (Code)  ppkkvv-1111 
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 2.5 Maksajan muut tiedot (PayerOther) 
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Maksajan muut tiedot (PayerOther)   

Maksajan tyypit (PayerTypes)   

Maksajan tyyppi (Code) Kotitalous (2) 

  

2.6 Työeläkevakuutukset (PensionInsurances)  
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Työeläkevakuutukset (PensionInsurances)   

Työeläkevakuutus (PensionInsurance)   

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus 
(PensionProvIdCode)  

Eläkeyhtiön kaksinumeroinen yhtiötunnus (esim. 01)  

Eläkejärjestelynumero (PensionPolicyNo)  Eläkejärjestelynumero, jonka saa eläkeyhtiöltä (esim. 01-2345678T)  

  

2.7 Työtapaturmavakuutukset 

(AccidentInsurances) 
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Työtapaturmavakuutukset (AccidentInsurances)   

Työtapaturmavakuutus (AccidentInsurance)   

Työtapaturmavakuutusyhtiön tunniste 
(AccInsProvId) 

 

Tunnisteen tyyppi (Type)  Y-tunnus (1) 
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Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Tunniste (Code) 1234567-8 

Työtapaturmavakuutuksen 
vakuutusnumero (AccInsPolicyNo) 

123456789-123 

  

2.8 Palvelun tiedot (ReportData)  
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Palvelun tiedot (ReportData)    

Toimenpiteen tyyppi (ActionCode)  Uusi ilmoitus (1)  

Maksajan ilmoitusviite (ReportId)  Pakollinen tieto, jolla yksilöidään ilmoitus (esim. ilmoituksen-yksiloiva-viite-01)  

  

2.9 Kohdekausi (PaymentMonth)  
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Kohdekausi (PaymentMonth)   

Maksukuukausi (Month)  6 

Maksuvuosi (Year)  2022 
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2.10 Tulolajit (Transactions) 
Tietoryhmän tiedot:  

Tiedon nimi  Kuvaus tiedosta  

Tulolajit (Transactions)    

Tulolajin tiedot (Transaction)    

Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)  

Tulolajin koodi 
(SummaryTransactionCode) 

102 

Määrä (Amount 45.90 
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3. XML aineiston rakenne 

<psrtir:PayerSummaryReportsRequestToIR xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:psrtir="http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/PayerSummaryReportsToIR"> 

 <DeliveryData> 

  <Timestamp>2022-07-04T21:08:19.740000+02:00</Timestamp> 

  <Source>Ohjelmiston nimi</Source> 

  <DeliveryDataType>101</DeliveryDataType> 

  <DeliveryId>aineistoviite-2022-01-01-abc</DeliveryId> 

  <FaultyControl>1</FaultyControl> 

  <ProductionEnvironment>false</ProductionEnvironment> 

  <DeliveryDataOwner> 

   <Type>2</Type> 

   <Code>ppkkvv-1111</Code> 

   <CountryCode>FI</CountryCode> 

  </DeliveryDataOwner> 

  <DeliveryDataCreator> 

   <Type>2</Type> 

   <Code>ppkkvv-1111</Code> 

   <CountryCode>FI</CountryCode> 

  </DeliveryDataCreator> 

  <DeliveryDataSender> 

   <Type>2</Type> 

   <Code>ppkkvv-1111</Code> 

   <CountryCode>FI</CountryCode> 

  </DeliveryDataSender> 

  <ContactPersons> 

   <ContactPerson> 
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    <Name>Etunimi Sukunimi</Name> 

    <Telephone>040-1234567</Telephone> 

    <Email>test@example.com</Email> 

   </ContactPerson> 

  </ContactPersons> 

  <ReportDate>2021-07-04</ReportDate> 

  <Payer> 

   <PayerIds> 

    <Id> 

     <Type>2</Type> 

     <Code>ppkkvv-1111</Code> 

    </Id> 

   </PayerIds> 

   <PensionInsurances> 

    <PensionInsurance> 

     <PensionProvIdCode>01</PensionProvIdCode> 

     <PensionPolicyNo>01-2345678T</PensionPolicyNo> 

    </PensionInsurance> 

   </PensionInsurances> 

   <AccidentInsurances> 

    <AccidentInsurance> 

     <AccInsProvId> 

      <Type>1</Type> 

      <Code> 1234567-8</Code> 

     </AccInsProvId> 

     <AccInsPolicyNo>123456789-123</AccInsPolicyNo> 

    </AccidentInsurance> 
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   </AccidentInsurances> 

   <PayerOther> 

    <PayerTypes> 

     <Code>2</Code> 

    </PayerTypes> 

   </PayerOther> 

  </Payer> 

  <Reports> 

   <Report> 

    <ReportData> 

     <ActionCode>1</ActionCode> 

     <ReportId>ilmoituksen-yksiloiva-viite-01</ReportId> 

    </ReportData> 

    <PaymentMonth> 

     <Month>6</Month> 

     <Year>2022</Year> 

    </PaymentMonth> 

    <Transactions> 

     <Transaction> 

      <TransactionBasic> 

       <SummaryTransactionCode>102</SummaryTransactionCode> 

       <Amount>45.90</Amount> 

      </TransactionBasic> 

     </Transaction> 

    </Transactions> 

   </Report> 

  </Reports> 
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 </DeliveryData> 

</psrtir:PayerSummaryReportsRequestToIR> 

 

 


