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Versiohistoria 
 

Versio  Päivämäärä Kuvaus 

1.0 
 

19.2.2021 Dokumentti julkaistu. 

 
 
Dokumentin tarkoitus 
 

Tulorekisterin skeemojen sisältökuvauksien dokumenteissa esitetään käsittelysäännöt, joiden 
perusteella kaikki tulorekisteriin toimitettavat aineistot tarkistetaan ennen tallennusta. Osa 
säännöistä liittyy päivämäärien tarkistuksiin, ja nämä tarkistukset eivät ole voimassa testaus-
vaiheissa. Tästä johtuen testausympäristöön asetetaan arvoja, jotka poikkeavat tuotannon 
aikaisista arvoista. Testausympäristön konfiguraatioissa on pyritty ottamaan huomioon eri si-
dosryhmien tarpeet. 
 
Tämän dokumentin taulukossa 1 kuvataan palkkatietoilmoitusten ja työnantajan erillisilmoitus-
ten testaamiseen liittyvät konfiguraatiot ja käsittelysäännöt. Taulukossa 2 kuvataan etuustie-
toilmoitusten testaamiseen liittyvät konfiguraatiot ja käsittelysäännöt. 

 
 
Palkkatietojen konfiguraatiot tuotannossa ja sidosryhmätestausympäristössä  
 

Tiedon nimi Missä esiintyy Käsittelysääntö / arvo 
tuotannossa 

Käsittelysääntö / arvo 
testausympäristössä 

Suorituksen maksupäivä tai muu 
ilmoituspäivä (PaymentDate) 

Palkkatietoilmoitus Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 
1.1.2019 eikä yli 45 päivää kulu-
vasta päivästä eteenpäin. 

Tieto ei saa olla aikaisempi 
kuin 1.1.2008 eikä yli 10 vuotta 
kuluvasta päivästä eteenpäin. 

Tuotantoympäristö  
(ProductionEnvironment) 

Kaikki tulorekisteriin 
toimitettavat sano-
mat 

true false 

Tunniste (Code) Kaikissa tietoryh-
missä, joissa esiintyy 
asiakastunniste. 
 
Koskee kaikkia tulo-
rekisteriin toimitetta-
via sanomia. 

Jos ”Tunnisteen tyyppi” on ”Y-
tunnus”, tunnisteen on oltava ole-
massa (Yritys- ja yhteisötietojär-
jestelmästä (YTJ) saatavien tie-
tojen perusteella). 
 
Jos ”Tunnisteen tyyppi” on ”Suo-
malainen henkilötunnus”, tunnis-
teen on oltava olemassa (Väes-
tötietojärjestelmästä (VTJ) saata-
vien tietojen perusteella). 

Jos ”Tunnisteen tyyppi” on ”Y-
tunnus”, tunnisteen on oltava 
olemassa tulorekisterin sidos-
ryhmätestausympäristössä. 
 
Jos ”Tunnisteen tyyppi” on 
”Suomalainen henkilötunnus”, 
tunnisteen on oltava olemassa 
tulorekisterin sidosryhmätes-
tausympäristössä. 

Palvelussuhteen voimassaolo 
(EmploymentPeriods)  
Alkupäivä (StartDate) 

Palkkatietoilmoitus Tieto ei saa olla yli 45 päivää ku-
luvasta päivästä  
eteenpäin. 

Tieto ei saa olla yli 10 vuotta 
kuluvasta päivästä  
eteenpäin. 

Ilmoituspäivä (ReportDate) Työnantajan erillisil-
moitus 

Tiedon on oltava kuluva päivä tai 
aiempi. 
Tieto ei voi olla aikaisempi kuin 
1.1.2019. 

Tiedon on oltava kuluva päivä 
+10 vuotta tai aiempi. Tieto ei 
voi olla aikaisempi kuin 
1.1.2008. 

Maksuvuosi (Year) Työnantajan erillisil-
moitus 

Maksuvuosi voi olla aikaisintaan 
2019. 
Maksuvuosi voi olla enintään ku-
luva vuosi + 1. 

Maksuvuosi voi olla aikaisin-
taan 2008. Maksuvuosi voi olla 
enintään kuluva vuosi + 10 
vuotta. 

 
Taulukko 1: Palkkatietojen konfiguraatiot tuotannossa ja sidosryhmätestausympäristössä. 
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Etuustietojen konfiguraatiot tuotannossa ja sidosryhmätestausympäristössä 
 

Tiedon nimi Missä esiintyy Käsittelysääntö / arvo 
tuotannossa 

Käsittelysääntö / arvo 
testausympäristössä 

Suorituksen maksupäivä tai muu 
ilmoituspäivä (PaymentDate) 

Etuustietoilmoitus Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 
1.1.2021 eikä yli 45 päivää kulu-
vasta päivästä eteenpäin. 

Tieto ei saa olla aikaisempi 
kuin 1.1.2008 eikä yli 10 vuotta 
kuluvasta päivästä eteenpäin. 

Tuotantoympäristö  
(ProductionEnvironment) 

Kaikki tulorekisteriin 
toimitettavat sano-
mat 

true false 

Tunniste (Code) Kaikissa tietoryh-
missä, joissa esiintyy 
asiakastunniste. 
 
Koskee kaikkia tulo-
rekisteriin toimitetta-
via sanomia. 

Jos ”Tunnisteen tyyppi” on ”Y-
tunnus”, tunnisteen on oltava ole-
massa (Yritys- ja yhteisötietojär-
jestelmästä (YTJ) saatavien tie-
tojen perusteella). 
 
Jos ”Tunnisteen tyyppi” on ”Suo-
malainen henkilötunnus”, tunnis-
teen on oltava olemassa (Väes-
tötietojärjestelmästä (VTJ) saata-
vien tietojen perusteella). 

Jos ”Tunnisteen tyyppi” on ”Y-
tunnus”, tunnisteen on oltava 
olemassa tulorekisterin sidos-
ryhmätestausympäristössä. 
 
Jos ”Tunnisteen tyyppi” on 
”Suomalainen henkilötunnus”, 
tunnisteen on oltava olemassa 
tulorekisterin sidosryhmätes-
tausympäristössä. 

 
Taulukko 2: Etuustietojen konfiguraatiot tuotannossa ja sidosryhmätestausympäristössä. 
 
 
 


