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1.1

1 Yleistä
Tässä ohjeessa kerrotaan miten tulee toimia yleisimmissä tulorekisteriaineistojen lähetyksiin liittyvissä
virhetilanteissa.

2 Yleisimmät virhetilanteet ja aineistojen korjaaminen
2.1

Jos aineisto ei ole siirtynyt AutoReportiin
Sellainen aineisto, joka on lähetetty, mutta josta L7 ei ole saanut palautetta, jää Tulorekisterisovelluksen Lähetetyt-näkymään. Tällaisen aineiston tilasymboli on oranssi lippu.
Jos aineistoa ei löydy AutoReportista, syynä on yleensä jokin tekninen vika Visma L7:n ja
AutoReportin välillä. Vika tulee ensin selvittää ja korjata. Tarkista, että käyttöönotto on tehty oikein.
Sitten kun tekniset ongelmat on ratkaistu, aineisto on mahdollista lähettää uudelleen AutoReportiin
Tulorekisteriaineistot-ruudun Lähetetyt-näkymästä Lähetä valitut ilmoitukset –painikkeella (tai hiiren
kakkosvalinalla Lähetä uudelleen).
Huom! Tarkista aina ensin, onko aineisto siirtynyt AutoReportiin ja mikä on aineiston tila
AutoReportissa. Älä lähteä aineistoa uudelleen ennen kun olet varmistunut että sitä ei löydy
AutoReportista!
Sovellus kysyy lupaa lähetykseen:
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Tarkista lähetyksen jälkeen, että aineisto siirtyi AutoReportiin.

2.2

Jos aineisto on siirtynyt AutoReportiin, mutta AutoReport ei ole
yhteysongelmien takia voinut lähettää sitä eteenpäin
Aineisto on tällöin jäänyt Lähetetyt-näkymään virhetilaan (punainen lippu) ja virheilmoituksessa lukee
”Error report uppload”. Tällöin AutoReport ei ole saanut yhteyttä tulorekisterin sähköiseen rajapintaan
(syynä voi olla esim. tulorekisterin tekninen huoltokatko). Tässä tapauksessa voit käskeä AutoReportia
lähettämään aineiston uudelleen hiiren kakkosvalinnalla ”Lähetä uudelleen”. Tulorekisteri ilmoittaa
mahdollisista käyttökatkoista osoitteessa www.tulorekisteri.fi

2.3

Jos aineiston palaute on ” GEN0010 An unexpected technical error has
occured”
Tässä tapauksessa vika on tulorekisterin päässä. Tulorekisteri ei ole pystynyt käsittelemään sinne
lähetettyjä aineistoja palvelun ylikuormituksen tai muun vastaavan teknisen vian takia. On kuitenkin
mahdollista, että virheilmoituksesta huolimatta tulorekisteri on käsitelyt kaikki tai osan lähetetyistä
aineistoista. Tulorekisterin ohjeistus on, että älä lähetä aineistoja uudelleen ennen kun olet
tarkistanut tilanteen tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta.
Kirjaudu tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun (www.tulorekisteri.fi) ja mene siellä kohtaan
Lähetetyt aineistot. Tarkista näkyykö lähettämäsi aineistot siellä. Voit hakea aineistoja ruudulle
erilaisin rajauksin; voit käyttää rajauksessa esimerkiksi Omistajan aineistoviite –tietoa, jonka löydät
L7:n Tulorekisteriaineistot –ruudun Maksajan aineistoviite –sarakkeesta. Helpoita on kuitenkin käyttää
vastaanottopäivärajausta.

Jos tulorekisteri ei ole vastaanottanut aineistoja, eli aineistoja ei löydy Tulorekisterin sähköisen
asiointipalvelun Lähetetyt aineistot -näkymästä, voit yrittää niiden uudelleen lähetystä L7:sta.
Valitse Lähetetyt-näkymästä se aineisto, jonka Tulorekisteri on hylännyt GEN0010 –virheeseen.
Valitse sitten hiiren kakkosvalinnalla ”Lähetä uudelleen”. Voit myös valita useita rivejä asettamalla
Valittu-sarakkeeseen rasti, jonka jälkeen voit lähettää valitut aineistot Lähetä valitut ilmoitukset –
painikkeella.
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Sovellus pyytää vahvistusta, johon vastaat Kyllä. Huomaa, että ilmoitus on ”Hylätty tilalla”
AutoReportissa myös silloin kun virhe on johtunut tulorekisterin teknisestä virheestä.

Jos tulorekisteri on vastaanottanut aineistot ja niiden tila on Voimassa, tulorekisterin virheilmoitus
on ollut aiheeton. Tarkista vielä että aineistohin liittyvät palkkatietoilmoitukset sähköisten
asiointipalvelun Annetut ilmoitukset –kohdasta. Jos kaikki ilmoitukset on löytyvät ja niiden tiedot
ovat oikein, voit kuitata käsin lähettämäsi aineistot hyväksytyksi L7:n Tuorekiseriaineistot –ruudun
Lähetetyt-näkymässä hiiren kakkosvalinnan Siirrä hyväksytyksi –valinnalla.
Jos aineiston tila Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa on Hylätty käsittelyssä, muodosta
aineisto uudelleen L7:ssa ja lähetä se Tulorekisteriin. Aineiston uudelleen muodostamisesta on kerrottu
tämän ohjeen luvussa 2.4.

2.4

Jos tulorekisteri on hylännyt palkkatietoilmoituksen: korjaa tiedot ja lähetä
uudelleen
Palkkatietoilmoituksen hylkääminen voi johtua monesta syystä. Tulorekisteri ilmoittaa palautteessaan
hylkäämisen syyn. Palautteen näet L7:sta. Ilmoituksella voi olla esimerkiksi virheellinen
tilastokeskuksen ammattiluokituksen koodi tai eläkevakuutusnumero. Tekninen virhe (GEN0010) voi
myös aiheuttaa sen että aineisto tulee mudostaa uudelleen, mikäli aineisto on Tulorekisterin
sähköisessä asiointipalvelussa Hylätty käsittelyssä –tilassa (ks ohjeen luku 2.3).
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Tarkista palautteesta hylkäämisen syy, ja tee tarvittavat korjaukset. Jos hylkäämisen syy on esim.
virheellinen eläkevakuutusnumero tai tilastokeskuksen ammattiluokituskoodi, korjaa tiedot.
Aseta Valittu-sarakkeeseen rasti niille riveille, joiden tiedot olet korjannut. Voit tämän jälkeen
muodostaa uuden aineiston hiiren kakkospainikkeen Tee valituille aineisto uudelleen –valinnalla.
Toiminto muodostaa palkkatietoilmoituksen uudelleen korjatuilla tiedoilla, jonka näet Lähetettävätnäkymästä. Hylätyt aineistot poistetaan Lähetyt-näkymästä. Lähetä korjattu ilmoitus tulorekisteriin.

2.5

Jos tulorekisteri on hylännyt erillisilmoituksen
Jos tulorekiseri on hylännyt erillisilmoituksen, tee palautteen mukaiset korjaukset. Poista hylätty
palkkatietoilmoitus Erillisilmoitukset | Lähetetyt-näkymästä ja muodosta se uudelleen. Uusi ilmoitus
tulee näyviin Erillisilmoitukset | Lähetettävät-näkymään. Lähetä ilmoitus.

2.6

Jos palautetta ei saada
Palautteet luetaan L7:aan silloin kun käynnistät Tulorekisteriaineistot-sovelluksen tai kun
painat sovelluksen Virkistä-painiketta.
Aineisto siirtyy L7:n Tulorekisteriaineistot-sovelluksen Lähetetyt näkymästä Hyväksytty-näkymään
silloin kun tulosrekisteri on hyväksynyt aineiston ja aineiston palaute on saatu luettua L7:aan.
Jos tulorekisteri hylkää aineiston, aineisto jää Lähetetyt-näkymään virhetilaan (punainen lippu). Jos
palautetta ei saada, aineisto jää edelleen Lähetetyt-näkymään (oranssi lippu). Vika on tällöin L7:n ja
AutoReportin välisessä liikenteessä.
Jos olet varmistunut siitä, että aineisto on AutoReportissa hyväksytty-tilalla, voit siirtää L7:ssa
aineiston hyväksytyksi hiiren kakkospainikkeen Siirrä hyväksytyksi –valinnalla.
Jos palautetta ei saada, vaikka palautteiden nouto on aiemmin toiminut, vika johtuu yleensä siitä että
L7TimerService –palvelu ei ole päällä. Ota tällöin yhteys L7:n tai verkon pääkäyttäjään ja pyydä
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käynnistämään ko. palvelu. Kun palvelu käynnistetään uudelleen, puuttuvat palautteet saadaan luettua
L7:aan.
Jos et saa lainkaan palautetta, varmista aina ensin että aineisto on siirtynyt AutoReportiin. Jos
lähettämäsi aineisto löytyy AutoReportista, ota yhteys pääkäyttäjään tai tarvittaessa Visman
asiakaspalveluun / tekniseen tukeen. Tällöin tarkistetaan seuraavat asiat:
Jonokuuntelija ei ole käytössä. Tarkista, että AutoReport asetuksissa on rasti kohdassa: “Palvelimen
jonokuuntelija on käytössä”. Kun valinta asetetaan, aktivoituu kuuntelija automaattisesti noin viiden
minuutin kuluttua jos L7 Timer Service on käynnissä. HUOM! rastin asettaminen vaatii
kirjoitusoikeuden tiedostoon Master\Ini\AutoReport.ini.
L7 Timer Service ei ole käynnissä. Tarkista palvelun tila. Jos oikeuksia on riittävästi, voit käynnistää
palvelun uudelleen Tuorekisteri-sovelluksen Asetutukset | Ohjaukset –ruudun Toiminnot |
KäynnistäL7TimerService uudelleen –toiminnolla.
L7 Timer Service Client on päivittämättä. Tarkista että timer-koneen L7-client on päivitetty
tuoreimpaan master-tasoon.
Aineiston tilan päivittämisessä on jokin tekninen virhe. Tämä voidaan tarkistaa L7 Timer Service koneen ”C:\Temp\L7TimerService.log” tiedostosta, mikäli loki on aktivoituna. Jos ei ole, kannattaa
lokitus aktivoida, luomalla tiedosto ”C:\Temp\L7TimerService.lgs”. Palvelu täytyy käynnistää tämän
jälkeen uudelleen.
Viestijonon rekisteröinti. Viestijonon rekisteröinti saattaa olla virheellinen Visma.net asiakkuuden
takana. Tämä voi johtua esim. päivitetystä OPG-asennuksesta tai jononimen muuttumisesta
lisenssipäivityksen myötä. Poista jonon rekisteröinti AutoReport asetuksissa ja rekisteröi jono
uudelleen. Tämä ei palauta hukattuja palautteita.
Palauteviesti ei ohjaudu timer-koneelle asti. OPG ja L7 Timer Service -koneiden välillä on oltava
toimiva MSMQ-yhteys. Tähän pätee samat ohjeet kuin mitä on edellä kerrottu MSMQ-asennuksista.
Jos käytössä on palomuuri, tarkista portit.
Jos käytössä on DNS aliakset, päivitä win-rekisteri ja buuttaa MSMQ-palvelu.
Jos ympäristö vaatii AD-tuen, lisää se tarvittaessa MSMQ-asennukseen.

3 Tulorekisterin palaute AutoReportissa
Jos tulorekisteri hylkää sinne lähetetyn aineiston, näet virhepalautteen myös AutoReportissa.
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Klikkaa virhetilassa olevaa riviä, jolloin näet sen tarkemmat tiedot. Voit ladata palautetiedoston
Dowload feedback (tai Lataa palaute) –valinnalla.

Eli tässä esimerkissä virhe on se että ammattiluokan tai nimikkeen tunniste -tietoa ei löydy annetusta
Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi -tiedon mukaisesta koodistosta.
Palaute näkyy myös L7:ssa
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