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1 Yleistä
Tässä dokumentissa kuvataan esimerkkien avulla erilaisia tulorekisteri-ilmoituksen lähettämiseen
liittyviä tilanteita ja niiden ratkaisuja. Käsiteltävät tilanteet ovat:
● Ensimmäisen ilmoituksen lähetys
● Korvaavan ilmoituksen lähetys
● Mitätöinnin lähetys

1.1 Muu tulorekisteri-dokumentaatio
Muita tulorekisteriin liittyviä Visma Fivaldi -dokumentteja:
● Tulorekisteri-toteutuksen muutokset Visma Fivaldin palkanlaskentaan.
○ Kuukausittain päivittyvä dokumentti, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti kaikki
tulorekisteriin liittyvät muutokset Visma Fivaldissa.
● Tulorekisteriin liittyvät palkanlaskennan asetukset.
● Tulorekisteriin liittyvät tilanteet palkanlaskennassa.
Verottajan tulorekisteri-sivusto:
● https://www.vero.fi/tulorekisteri
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2 Ensimmäisen ilmoituksen lähetys
Kun palkkakausi on merkitty maksetuksi Palkanlaskenta-sovelluksessa, järjestelmä lähettää
automaattisesti ilmoituksen tulorekisteriin tasatunnein. Ajossa lähetetään palkkatietoilmoitukset,
jotka on luotu viimeistään tuntia lähetysajankohtaa aikaisemmin. Maksetuksi merkinnän jälkeen on
siis vielä vähintään tunti aikaa tarkistaa ilmoitukset. Lähetyksen jälkeen käydään tarkistamassa
ilmoituksen palaute selainikkunan puolelta. Tässä luvussa on kuvattu ensimmäisen ilmoituksen
lähettämiseen liittyvät tilanteet.

2.1 Ilmoitus kokonaan hyväksytty
Jos ilmoitus on kokonaan hyväksytty, tarkistettavat näkymät ovat seuraavanlaiset:

‘

1. Lähetyserät-välilehti:
● “Erän tila” -sarakkeessa lukee “Hyväksytty”.
● HUOM! Tämä ei vielä kerro, onko kaikkien erässä olleiden palkansaajien ilmoitukset
hyväksytty. “Hyväksytty”-palaute tulee aina, jos vähintään yhden erässä olleen
palkansaajan ilmoitus on hyväksytty.
○ Jos erässä on palkansaajia joiden ilmoitukset eivät ole onnistuneet, rivin
alussa on punainen virhekuvake ( ).
○ Riviä napsauttamalla saa avattua laajennetun näkymän, jossa on listaus
palkansaajista, joiden ilmoitukset ovat epäonnistuneet.

2. Lista-välilehti:
● Tässä näkymässä tarkistetaan, onko kaikkien palkansaajien ilmoitus hyväksytty. Kun
kyseisen rivin palkansaajan ilmoitus on hyväksytty, “Ilmoituksen tiedot”- ja
“Lähetyksen tila” -sarakkeissa on kuvassa näkyvät vihreät hyväksyntäkuvakkeet (
).
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2.2 Ilmoitus kokonaan hylätty tulorekisterin vastaanotossa
Koko ilmoitus hylkääntyy, jos tietyissä maksajan yrityskohtaisissa tulorekisteriin liittyvissä
perustiedoissa on virheitä. Näitä tietoja ovat:
● Y-tunnus tai henkilötunnus.
● Tyel-vakuutuksen sopimusnumero virheellinen.
● Jos “Palkanlaskennan perustiedot” -sovelluksessa on valittu Maksajan tyyppi -kenttään
“Tilapäinen työnantaja”, pitää “Yrityksen perustiedot” -sovelluksessa olla syötettynä
maksajan nimi ja osoitetiedot.
Seuraavassa esimerkissä Tyel-vakuutuksen sopimusnumero on ollut virheellinen.
1. Käydään tarkistamassa palaute Lähetyserät-välilehdeltä. “Erän tila” -sarakkeessa lukee
“Aineisto hylätty (sisältö)”.

2. Lista-välilehdellä “Ilmoituksen tiedot”- ja “Lähetyksen tila” -sarakkeissa on molemmissa
punainen virhekuvake ( ).
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3. Henkilö-välilehdellä näkyy tarkempi info kyseisen henkilön ilmoituksen hylkäyksen syystä.

4. Käydään korjaamassa sovellusikkunassa Tyel-vakuutuksen sopimusnumero oikeaksi
“Palkansaajat”-rekisterin perustiedoissa (Visma Fivaldin Java-puolella Palkat >
Palkansaajat, ylävalikosta Palkanlaskennan henkilöt > Perustiedot,
Vakuutukset-välilehti).
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5. Henkilö-välilehdellä käydään napsauttamassa jokaisen kyseisessä aineistossa olleen
palkansaajan kohdalla sivun oikeassa alareunassa Lähetä uudelleen -painiketta.

● Painike avaa varmistusikkunan. Vahvistetaan toiminto napsauttamalla Lähetä
uudelleen -painiketta.
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6. Kun kaikkien tarvittavien palkansaajien kohdalla on napsautettu Lähetä uudelleen
-painiketta, voidaan hiiren kursori siirtää ruudun vasempaan alareunaan ilmestyneen
Lähetä Uudet / Korvaavat ilmoitukset -painikkeen päälle. Näin voidaan ennen lähetystä
varmistaa, keiden palkansaajien tietoja miltäkin palkkakaudelta ollaan lähettämässä
uudestaan.
○ Virheitä sisältävät, eli punaisella kuvakkeella merkityt ilmoitukset jäävät edelleen
odottamaan korjausta. Varoitukset (keltainen kuvake) sen sijaan eivät estä tietojen
lähetystä.

7. Jos tarvittavat tiedot näkyvät listalla, voidaan napsauttaa Lähetä Uudet / Korvaavat
ilmoitukset -painiketta.
8. Lähetyserät-välilehdellä ilmoituserä näyttää tältä erän lähtöön saakka:
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9. Jos erä menee hyväksytysti läpi, palaute näyttää tältä:

10. Tarkista vielä tämän jälkeen Lista-välilehdeltä, että kaikilla palkansaajilla on nyt vihreä
hyväksyntäkuvake ( ) “Ilmoituksen tiedot”- ja “Lähetyksen tila” -sarakkeissa.

2.3 Osa ilmoituksesta ei nouse lähetyserään
Virhetilanne syntyy, kun jokin palkansaajalle määritetty pakollinen perustieto on virheellinen.
Seuraavassa esimerkissä toisen palkansaajan tiedot ovat kunnossa, mutta toisen palkansaajan
tiedoista puuttuu “Tulorekisterin ammattinimike” -valinta.
1. Lähetyserät-välilehdellä ilmoituserä näyttää tältä:
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2. Lista-välilehdellä ylempi palkansaaja näyttää hyväksyttyä ilmoitusta ja alempi (jolta
puuttuu tiedoista “Tulorekisterin ammattinimike” -valinta) näyttää virhettä.

3. Henkilö-välilehdellä:
● Hyväksytysti ilmoitetulla palkansaajalla näkyy “Hyväksytty”-palaute.

● Hylätyllä palkansaajalla näkyy “Virheet”-palaute.
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4. Käydään korjaamassa Visma Fivaldin Java-puolen “Palkansaajat”-sovelluksessa puuttuva
tieto, eli tässä esimerkissä “Tulorekisterin ammattinimike”.

5. Henkilö-välilehdellä ilmoitukset, jotka estyivät virheen vuoksi, löytyvät automaattisesti
ruudun vasemman alareunan Lähetä Uudet / Korvaavat ilmoitukset -painikkeen alta.
Siirrä ennen klikkaamista kursori painikkeen päälle ja tarkista, mitkä aineistot ovat
lähdössä.
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6. Jos tarvittavat tiedot näkyvät listalla, voidaan napsauttaa Lähetä Uudet / Korvaavat
ilmoitukset -painiketta.
7. Lähetyserät-välilehdellä ilmoituserä näyttää tältä erän lähtöön saakka:

8. Jos erä menee hyväksytysti läpi, palaute näyttää tältä:

9. Tarkista vielä tämän jälkeen palaute Lista-välilehdeltä, että kaikilla palkansaajilla on vihreä
hyväksyntämerkki “Ilmoituksen tiedot”- ja “Lähetyksen tila” -sarakkeissa.
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3 Korvaavan ilmoituksen lähetys
Tässä luvussa on kuvattu erilaisia tilanteita joissa lähetetään korvaava ilmoitus. Korvaava ilmoitus
lähetetään mm. seuraavissa tilanteissa:
Maksamisen virheet
● Maksettu liikaa palkkaa (korjataan seuraavissa palkoissa)
● Peritty liikaa sosiaalimaksuja
● Peritty liian vähän sosiaalimaksuja
● Peritty liikaa ennakonpidätystä (saman kalenterivuoden aikana)
● Peritty liian vähän ennakonpidätystä (saman kalenterivuoden aikana)
(Mikäli ennakonpidätystä on peritty liikaa tai liian vähän edellisen kalenterivuoden aikana,
palkansaaja hoitaa korjaamisen itse henkilökohtaisen veroilmoituksen kautta.)
Ilmoittamisen virheet
● Ilmoitettu väärällä tulolajilla (palkkalajin linkitysvirhe Fivaldissa)
● Ilmoitettu väärät palvelussuhdetiedot

3.1 Maksamisen virheet
3.1.1 Maksettu liikaa palkkaa (korjataan seuraavissa palkoissa)
Mikäli palkkaa on maksettu liikaa, asia korjataan seuraavissa palkoissa. (Ohjeistus tähän löytyy
Visma Fivaldi -käsikirjasta "Tulorekisteriin liittyvät tilanteet palkanlaskennassa" , esimerkki 2.)
Kun korjaus on tehty seuraavissa palkoissa, pitää palkkakausi merkitä maksetuksi, jotta korjaus
näkyy kohdistuskauden ilmoituksen esikatselutiedoissa.
● Lista-välilehden näkymä maksetuksi merkinnän jälkeen:
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● Henkilö-välilehden näkymä maksetuksi merkinnän jälkeen. Kuvassa punaisella
reunustetusta painikkeesta saadaan avattua palkkalajikohtaisesti erittely ilmoitusriveistä.
Tässä esimerkissä 100,00 euroa on merkitty perusteettomaksi eduksi (1) ja -100,00 euroa
vähentää maaliskuun tulorekisteri-ilmoitusta (2).

● Tämä korjaustieto lähtee tulorekisteriin sen palkkakauden ilmoituksen mukana, missä
kyseinen korjaus on käsitelty Palkanlaskenta-sovelluksessa. Kuittauspalautteen jälkeen
Henkilö-välilehden esikatselu näyttää tältä, jos ilmoitus on hyväksytty.
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3.1.2 Peritty liikaa sosiaalimaksuja
Mikäli sosiaalimaksuja on peritty liikaa, asia korjataan seuraavissa palkoissa seuraavasti:
● Korjataan manuaalisesti seuraavissa palkoissa kyseisen palkkalajin riville “tasaava” arvo.
Esimerkiksi edellisissä palkoissa on peritty Tyel-maksua 25 euroa liikaa. Nyt käsiteltävissä
palkoissa Tyel-maksua pitäisi periä 175 euroa. Korjaus tehdään syöttämällä manuaalisesti
arvoksi 150 euroa. Muista laittaa ruksi päälle Syöttö-kohtaan, jotta arvon manuaalinen
tallennus on mahdollista. Tulorekisterin tyyppi-, Tulorekisterin kohdistuskausi,
Ansainta-ajan alkupvm- ja Ansainta-ajan loppupvm -kentät jätetään tyhjiksi.

3.1.3 Peritty liian vähän sosiaalimaksuja
Mikäli sosiaalimaksuja on peritty liian vähän, asia korjataan seuraavissa palkoissa seuraavasti:
● Korjataan manuaalisesti seuraavissa palkoissa kyseisen palkkalajin riville “tasaava” arvo.
Esimerkiksi edellisissä palkoissa on peritty työttömyysvakuutusmaksua 10 euroa liian
vähän. Nyt käsiteltävissä palkoissa työttömyysvakuutusmaksua pitäisi periä 40 euroa.
Korjaus tehdään syöttämällä manuaalisesti arvoksi 50 euroa. Muista laittaa ruksi päälle
Syöttö-kohtaan, jotta arvon manuaalinen tallennus on mahdollista. Tulorekisterin tyyppi-,
Tulorekisterin kohdistuskausi, Ansainta-ajan alkupvm- ja Ansainta-ajan loppupvm
-kentät jätetään tyhjiksi.
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3.1.4 Peritty liikaa ennakonpidätystä (saman kalenterivuoden aikana)
Mikäli ennakonpidätystä on peritty liian vähän saman kalenterivuoden aikana, asia korjataan
seuraavissa palkoissa seuraavasti:
● Korjataan manuaalisesti seuraavissa palkoissa kyseisen palkkalajin riville “tasaava” arvo.
Esimerkiksi edellisissä palkoissa on pidätetty ennakonpidätystä 100 euroa liikaa. Nyt
käsiteltävissä palkoissa ennakonpidätystä pitäisi pidättää 400 euroa. Korjaus tehdään
syöttämällä manuaalisesti arvoksi 300 euroa. Muista laittaa ruksi päälle Syöttö-kohtaan,
jotta arvon manuaalinen tallennus on mahdollista. Tulorekisterin tyyppi-, Tulorekisterin
kohdistuskausi, Ansainta-ajan alkupvm- ja Ansainta-ajan loppupvm -kentät jätetään
tyhjiksi.

(Mikäli ennakonpidätystä on peritty liikaa edellisen kalenterivuoden aikana, palkansaaja hoitaa
korjaamisen itse henkilökohtaisen veroilmoituksen kautta.)

3.1.5 Peritty liian vähän ennakonpidätystä (saman kalenterivuoden aikana)
Mikäli ennakonpidätystä on peritty liian vähän saman kalenterivuoden aikana, asia korjataan
seuraavissa palkoissa seuraavasti:
● Korjataan manuaalisesti seuraavissa palkoissa kyseisen palkkalajin riville “tasaava” arvo.
Esimerkiksi edellisissä palkoissa on pidätetty ennakonpidätystä 75 euroa liian vähän. Nyt
käsiteltävissä palkoissa ennakonpidätystä pitäisi pidättää 400 euroa. Korjaus tehdään
syöttämällä manuaalisesti arvoksi 475 euroa. Muista laittaa ruksi päälle Syöttö-kohtaan,
jotta arvon manuaalinen tallennus on mahdollista. Tulorekisterin tyyppi-, Tulorekisterin
kohdistuskausi-, Ansainta-ajan alkupvm- ja Ansainta-ajan loppupvm -kentät jätetään
tyhjiksi.

(Mikäli ennakonpidätystä on peritty liian vähän edellisen kalenterivuoden aikana, palkansaaja
hoitaa korjaamisen itse henkilökohtaisen veroilmoituksen kautta.)
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3.2 Ilmoittamisen virheet
3.2.1 Väärällä tulolajilla ilmoittaminen (palkkalajin linkitysvirhe Fivaldissa)
Tässä luvussa kuvataan miten korjataan tilanne, jossa palkkatietoilmoitus on ilmoitettu
tulorekisteriin väärällä tulolajilla.
1. Tässä esimerkissä palkansaajalla on linkitetty virheellisesti “PL1460 - Lauantailisä”
tulolajiryhmään “201 - Aikapalkka”
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2. Ilmoituksen tiedot olivat teknisesti oikein, joten ilmoitus meni väärästä linkityksestä
riippumatta läpi tulorekisteriin. Henkilö-välilehden esikatselu näyttää kuittauspalautteen
jälkeen tältä.

3. Korjataan palkkalajin linkitys oikeaan tulolajiryhmään. Poistetaan ensin palkkalaji
virheellisestä tulolajiryhmästä napsauttamalla < -painiketta.
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4. Linkitetään palkkalaji siihen tulolajiryhmään johon se oikeasti kuuluu. Tässä esimerkissä
tulolaji “211 - Lauantaityökorvaus”. Valitaan listalta kyseinen palkkalaji aktiiviseksi ja
napsautetaan > -painiketta.
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5. Visma Fivaldin Web-puolen “Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin” -sovelluksen
Henkilö-välilehden esikatselussa valitaan kyseinen palkansaaja ja palkkakausi.
Napsautetaan ruudun oikeassa alareunassa Korvaa ilmoitus -painiketta.

● Painike avaa varmistusikkunan. Vahvistetaan toiminto napsauttamalla Korvaa
ilmoitus -painiketta.

6. Esikatselu näyttää nyt tältä.
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7. Jos tiedot ovat ok, napsautetaan ruudun vasemmassa alareunassa Lähetä Uudet /
Korvaavat ilmoitukset -painiketta.

8. Tämän jälkeen lähetys muuttuu “Lähdössä”-tilaan.

9. Kuittauspalautteen saavuttua käydään vielä tarkistamassa Lista-välilehdellä, että ilmoitus
on hyväksytty.
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3.2.2 Väärien palvelussuhdetietojen ilmoittaminen
Tässä luvussa kuvataan miten korjataan tilanne, jossa palkkatietoilmoitus on ilmoitettu
tulorekisteriin väärillä palvelussuhdetiedoilla.
Korvaavalla ilmoituksella voidaan ilmoittaa seuraavat korjatut tiedot:
● Palkat > Palkansaajat, Henkilön perustiedot -välilehti:
○ Palkansaajan osoitetiedot

● Palkat > Palkansaajat, Työsuhteet -välilehti:
○ Palvelusuhteen kesto (Tyyppi-valikko, tai ei päättymispäivää työsuhteella)
○ Palvelusuhteen päättymissyy (Tulorekisteri päättymissyy -valikko).
■ HUOM! Ei vielä tuettu.
○ Palkkauksen muoto (Palkkaustapa-valikko)
○ Tulorekisterin ammattinimike
○ Ammattinimike (Keva, Suomen Pankki, Trafi)
○ Rekisteröinnin perusteen tyyppi
○ Rekisteröinnin perusteen tunniste
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● Palkat > Palkansaajat, Luontoisedut ja ulosottotiedot -välilehti:
○ Palkansaajan Luontoisetu-valinta

Kun tarvittavat tiedot on korjattu, voidaan lähettää korvaava ilmoitus kyseisten palkansaajien
osalta:
1. Siirrytään Visma Fivaldin Web-puolella Palkat > Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin
-sovellukseen.
2. Henkilö-välilehden esikatselussa valitaan palkansaaja ja palkkakausi, joita korjaus koski.
Napsautetaan ruudun oikean alareunan Korvaa ilmoitus -painiketta.

3. Fivaldi kysyy varmistuksen korvaamiselle. Vahvistetaan korvaaminen napsauttamalla
varmistusikkunan Korvaa ilmoitus -painiketta.
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4. Esikatselu näyttää nyt tältä:

Jos tiedot ovat kunnossa, napsautetaan ruudun vasemmassa alareunassa Lähetä Uudet /
Korvaavat ilmoitukset -painiketta:

5. Tämän jälkeen lähetys muuttuu “Lähdössä”-tilaan.
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6. Kuittauspalautteen saavuttua käydään vielä tarkistamassa Lista-välilehdellä, että ilmoitus
on hyväksytty.
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4 Mitätöinnin lähetys
Osa tulorekisteri-ilmoituksen korjauksista pitää tehdä mitätöimällä vanha ilmoitus. Aikaisemman
ilmoituksen mitätöinnin vaativia korjauksia ovat seuraavat:
●
●
●
●
●
●
●
●

Maksupäivän korjaus
Palkanmaksukauden korjaus
Suorituksen maksajan asiakastunnisteiden korjaus
Suorituksen tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
Tulonsaajan syntymäajan korjaus
Eläkejärjestelynumeron korjaus
Työtapaturmayhtiön yhtiötunnuksen ja vakuutusnumeron korjaus
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tietojen korjaukset:
○ Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tietojen muutokset
○ Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tietojen muutokset

Mitätöinti on mahdollista tehdä vain viimeiselle palkkatietoilmoituksen versiolle, ja kyseisen version
pitää olla hyväksytty tulorekisterissä. Mitätöinti voidaan tehdä joko koko lähetyserän aineistolle
kerralla tai henkilöittäin.

4.1 Koko lähetyserän mitätöinti
Koko lähetyserän mitätöinti tehdään seuraavasti:
1. Avataan esikatselun Lähetyserät-välilehti ja napsautetaan mitätöitävän lähetyserän riviltä
Mitätöi lähetyserä -painiketta.

2. Varmistusikkuna avautuu. Vahvistetaan mitätöinti napsauttamalla Mitätöi tämä lähetyserä
-painiketta.
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3. Nyt lähetetty mitätöinti näkyy tilassa “Lähdössä”.

4. Varmistetaan vielä, että mitätöinti on mennyt hyväksytysti läpi. Onnistuneen tulorekisterin
käsittelyn jälkeen ilmoituksen tila on “Hyväksytty”. Palaute tulee yleensä 15 minuutin
sisällä.

5. Kun tarvittavat tiedot on korjattu, voidaan kaikille palkansaajille luoda uusi lähetyserä
napsauttamalla Tee uusi lähetyserä -painiketta.
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6. Varmistusikkuna avautuu. Vahvistetaan lähetyserän luominen napsauttamalla Tee uusi
lähetyserä -painiketta.

7. Tämän jälkeen käydään vielä Henkilö-välilehdellä napsauttamassa ruudun vasemmassa
alareunassa olevaa Lähetä Uudet / Korvaavat ilmoitukset -painiketta. Ennen klikkausta
voidaan tarkistaa lähdössä olevien ilmoitusten lista siirtämällä hiiren kursori painikkeen
päälle. (HUOM! Virheitä sisältävät, eli punaisella kuvakkeella merkityt ilmoitukset eivät
lähde, vaan jäävät edelleen odottamaan korjausta.)
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8. Nyt ilmoitus näkyy Lähetyserät-välilehdellä “Lähdössä”-tilassa.

9. Myöhemmin käydään vielä tarkistamassa lähetysten kuittaus hyväksytyksi. Onnistuneen
tulorekisterin käsittelyn jälkeen ilmoituksen tila Lähetyserät-välilehdellä on “Hyväksytty”.
Palaute tulee yleensä 5-10 minuutin sisällä.
Tämän lisäksi kannattaa vielä käydä tarkistamassa Lista-välilehdeltä, että kaikilla
palkansaajilla on nyt vihreä hyväksyntäkuvake ( ) “Ilmoituksen tiedot”- ja “Lähetyksen
tila” -sarakkeissa.

29(32)

4.2 Mitätöinti henkilöittäin
Ilmoituksien mitätöinti henkilöittäin, eli vain osalta lähetyserän palkansaajia, tapahtuu seuraavasti:
1. Valitaan Henkilö-välilehdeltä kyseisen palkansaajan ilmoitus. Hyväksytty ilmoitus näyttää
siellä tältä:

2. Napsautetaan ruudun oikeassa alareunassa olevaa Mitätöi ilmoitus -painiketta.

3. Varmistusikkuna avautuu. Vahvistetaan mitätöinti napsauttamalla Mitätöi ilmoitus
-painiketta.

30(32)

4. Henkilö-välilehden vasempaan alareunaan ilmestyy Lähetä mitätöidyt ilmoitukset
-painike.

Kun hiiren kursorin siirtää painikkeen päälle, näkyviin tulee lista mitätöinneistä, jotka
odottavat lähettämistä.

Kun Lähetä mitätöidyt ilmoitukset -painiketta napsautetaan, mitätöinnit lähetetään
eteenpäin.
5. Lähetyksen jälkeen ilmoitus muuttuu tilaan “Mitätöinti lähetetty”.

6. Kun palaute hyväksytystä mitätöinnistä saapuu, tilaksi muuttuu “Mitätöinti - Hyväksytty”.
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7. Kun tarvittavat tiedot on korjattu, palataan esikatselun Henkilö-välilehdelle. Etsitään
ilmoitus, josta pitää lähettää uusi versio. Napsautetaan ruudun oikeassa alareunassa olevaa
Tee uusi ilmoitus -painiketta.

8. Varmistusikkuna avautuu. Vahvistetaan uuden ilmoituksen tekeminen napsauttamalla Tee
uusi ilmoitus -painiketta.

9. Tämän jälkeen napsautetaan vielä Henkilö-välilehden vasemmasta alareunasta Lähetä
Uudet / Korvaavat ilmoitukset -painiketta. Voit siirtää ennen klikkaamista kursorin
painikkeen päälle ja tarkistaa, mitkä aineistot ovat lähdössä.
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10. Nyt ilmoitus on “Lähdössä”-tilassa.

11. Myöhemmin käydään vielä tarkistamassa, että ilmoitus on hyväksytty. Onnistuneen
tulorekisterin käsittelyn jälkeen ilmoituksen tila Lähetyserät-välilehdellä on “Hyväksytty”.
Palaute tulee yleensä 5-10 minuutin sisällä.

