Allmänt
SOAP1.1-gränssnitt för kontrollering av en enskild yrkesutbildad persons yrkesrättigheter, begränsningar, förluster och examensuppgifter.
Parametrar: Som sökvillkor anges antingen registernummer eller personbeteckning.
Återställningsvärde: meddelande om begränsningsdata i XML-form.

Definitioner
Fil
Innhåll
AmmattioikeusTest_public.wsdl WSDL (testaddresser)
Exempel på frågemeddelande
Request_example.xml
Exempel på svarsmeddelanden finns i testfallen i testningsanvisningen.

Adresser
Adresser till system som använder tjänsten
Adress

Miljö

https://t-attrib.valtteri.fi/AmmattiOikeus

Testmiljö

https://attrib.valtteri.fi/AmmattiOikeus

Produktionsmiljö

Scheman

Fil
TEORequest.xsd

Innhåll
Frågemeddelandets schema

TEOResponse.xsd Svarsmeddelandets schema
TEOCommon.xsd

Definition av gemensamma element i fråga och svar (HeaderType, ErrorType) samt
definitioner av codesystem och code typer som används i svarsmeddelandet

Datum i meddelandena
Klockslagen i meddelandena står i UTC-form.
I följande datum har klockslaget i meddelandet ändrats till finsk tid och är 00:00:00:
:
rättighetsbegynnelsedatum (XML fältet: oikeudenalkupvm)
rättighetsförlustbegynnelsedatum (XML fältet: oikeudenmenetysalkupvm)
begränsningsbegynnelsedatum (XML fältet: rajoitusalkupvm)
studieinledningsdatum (XML fältet: opiskelunaloituspvm)
examensdatum (XML fältet: suorituspvm)
I följande datum har klockslaget i meddelandet ändrats till finsk tid och är 23:59:59:
rättighetsavslutningsdatum (XML fältet: oikeudenloppupvm)
rättighetsförlustslutdatum (XML fältet: oikeudenmenetysloppupvm)
begränsningsslutdatum (XML fältet: rajoitusloppupvm)

Frågemeddelande
Fält

Typ

Förklaring

Tilläggsinformation

organisaatio

xs:string
(maxLength=100)

Frågeställarens organisation, OID-kod

obligatorisk

jarjestelma

xs:string
(maxLength=100)

OID-kod eller dechiffrerad text av det system som skickat in förfrågan

obligatorisk

lisatunniste

xs:string
(maxLength=30)

Användarens tilläggsidentifikation, t.ex. kortkod

sanomatyyppi

xs:string
(maxLength=30)

Meddelandetyp, standardvärde "VALVIRA_TERVA"

obligatorisk

sanomaversio

xs:string
(maxLength=30)

Meddelandets version som används, standardvärde: "1.0"

obligatorisk

sanomatunnus

xs:string
(maxLength=20)

Meddelandets individuella kod med vilken svarsmeddelandet kan identifieras även
asynkront

obligatorisk

kyselyaika

xs:datetime

Avsändningstid för meddelandet i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ"

obligatorisk

rekisterinumero

xs:string
(maxLength=11)

Den yrkesutbildade personens registernummer i Terhikki-registret

registernummer ELLER personbeteckning är obligatorisk
(sökkriterium)

henkilötunnus

xs:string
(maxLength=11)

Den yrkesutbildade personens personbeteckning i Terhikki-registret

registernummer ELLER personbeteckning är obligatorisk
(sökkriterium)

ammattioikeuskysely_kyselysanomatrue750

Svarsmeddelande
Svarsmeddelandet består av allmänna uppgifter (HeaderType), personens uppgifter, personens yrkesrättigheter och begränsningar i yrkesrättigheterna

Allmän identifieringsdata (HeaderType)

Fält
organisaatio
jarjestelma
lisatunniste
sanomatyyppi
sanomaversio
sanomatunnus
sanomavastiketunnus
kyselyaika

Typ
xs:string (maxLength=100)
xs:string (maxLength=100)
xs:string (maxLength=30)
xs:string (maxLength=30)
xs:string (maxLength=30)
xs:string (maxLength=20)
xs:string (maxLength=20)
xs:datetime

Förklaring
Frågeställarens organisation, OID-kod
OID-kod eller dechiffrerad text av det system som skickat in förfrågan
Användarens tilläggsidentifikation, t.ex. kortkod
Standardvärde "VALVIRA_TERVA"
Meddelandets version som används, värde: "1.0"
Meddelandets individuella kod med vilken svarsmeddelandet kan identifieras även asynkront
Meddelandets individuella kod med vilken svarsmeddelandet kan identifieras även asynkront
Avsändningstid för meddelandet i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ"

Tilläggsuppgifter
obligatorisk
obligatorisk
obligatorisk
obligatorisk
obligatorisk
obligatorisk
obligatorisk

Svarets statusdata (Response)

Fält
Vastausaika

Typ
xs:datetime

Förklaring
Tilläggsuppgifter
Meddelandets svarstidpunkt (tidpunkt för framtagning av meddelandet) i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ" (UTC) obligatorisk
Svarsstatus: Uppgift om huruvida behandlingen av förfrågan lyckats
0 = förfrågan lyckades, personen hittades inte

obligatorisk

Vastausstatus xs:int
1 = förfrågan lyckades, personen hittades

Virhetieto

9 = fel inträffade i behandlingen (närmare förklaring i felspalten ErrorType)
teocommon:ErrorType Feluppgift, innehåller felklass, felkod och feltext

Henkilötiedot (elementin nimi = 'henkilotiedot')

Kenttä

Tyyppi

Selite

Lisätiedot

rekisterinumero
henkilotunnus
sukunimi
etunimi

xs:string (maxLength=11)
xs:string (maxLength=11)
xs:string (maxLength=60)
xs:string (maxLength=60)

Den yrkesutbildade personens registernummer
Den yrkesutbildade personens personbeteckning
Den yrkesutbildade personens efternamn
Den yrkesutbildade personens samtliga förnamn

obligatorisk om gruppen förekommer
obligatorisk om gruppen förekommer
obligatorisk om gruppen förekommer
obligatorisk om gruppen förekommer

etuliite

xs:string (maxLength=20) Den yrkesutbildade personens efternamns prefix

Ammattioikeudet (toistuva ryhmä, elementin nimi = 'ammattioikeudet')

rajoitustietokyselytrue750

Kenttä
Tyyppi
Selite
Lisätiedot
ammattioikeuskoodi xs:string (maxLength=3) Yrkesrättighetskod enligt Yrkesrättighetskodsystemet (1.2.246.537.6.140)
obligatorisk om gruppen förekommer
svnumero
xs:string (maxLength=6) Den yrkesutbildade personens identifieringskod (tidigare kallad SV-nummer)
Begynnelsetidpunkt för yrkesrättighet eller verksamhetstillstånd
oikeudenalkupvm

xs:datetime

obligatorisk om gruppen förekommer

i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ"
(rättigheten gäller inte före denna tidpunkt)
Tidpunkt då verksamhetstillståndet upphör att gälla, annan tidsbegränsning,

oikeudenloppupvm

xs:datetime

i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ"
(rättigheten gäller inte efter denna tidpunkt)
Datum då studierna börjat

förekommer endast hos en del yrkesgrupper

opiskelunaloituspvm xs:datetime
i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ"
Förlustdata (upprepad grupp, hänför sig till yrkesrättigheten, elementets namn = 'menetystiedot')
I fråga om förlust av yrkesrättigheter förmedlas giltighetstiden i form av begynnelsedatum och slutdatum
Kenttä

Tyyppi

Selite
Rättighetsförlustbegynnelsedatum:

Lisätiedot

Tidpunkt då rättigheten förlorats
obligatorisk om gruppen förekommer

oikeudenmenetysalkupvm xs:datetime
i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ"
förlusten gäller inte före denna tidpunkt
Tidpunkten då rättighetsförlusten avslutats

ej obligatorisk om inte fastställd,
oikeudenmenetysloppupvm xs:datetime i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ"
förlust gäller tills vidare
förlusten gäller inte längre efter denna tidpunkt

Begränsningsdata (upprepad grupp, hänför sig till yrkesrättigheten, elementets namn = 'rajoitustiedot')
Innehåller gällande begränsningar samt avslutade begränsningar för 90 dagar (begränsningsslutdatum > sessionsdatum - 90vrk)
Fält

Typ

Förklaring

Tilläggsuppgifter

Begränsningsgrund
rajoitusperuste

xs:string (maxLength=2)

obligatorisk om gruppen förekommer
Valvira – Rajoitusperusteidenkohdentuminen (1.2.246.537.6.147.2008)

rajoitustieto

xs:string (maxLength=300)

Begränsningsdata i klartext
Begränsningsbegynnelsedatum

obligatorisk om gruppen förekommer

Tidpunkt då begränsningen börjat
rajoitusalkupvm

obligatorisk om gruppen förekommer

xs:datetime
i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ" (UTC)
begränsningen gäller inte före denna tidpunkt
Begränsningsslutdatum
Tidpunkt då begränsningen upphört

rajoitusloppupvm

xs:datetime

i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ" (UTC)
begränsningen gäller inte efter denna tidpunkt
Läkemedelsgrupp

code: xs:string (maxLength=1)
laakeryhma

Elektroniskt recept –Narkotika HCI recept,
codesystem: teocommon:codesystem
(1.2.246.537.5.40118.2006)
Läkemedelvårdpreparat
Valvira-Lääkkeet-hoitovalmisteet-laitteet ja tarvikkeet
codesystem: teocommon:codesystem (1.2.246.537.6.141.2008)
atckod
code: xs:string (maxLength=8)
FIMEA-ATC
codesystem: teocommon:codesystem
(1.2.246.537.6.32.2007)
Arbetsställe
code: xs:string (maxLength=2)
Valvira – Työskentelypaikka-työskentelytapa
codesystem: teocommon:codesystem (1.2.246.537.6.142.2008)
code: xs:string (maxLength=2)

laakkeethoitovalmisteet

atckoodi

tyoskentelypaikka

Åtgärdsklassifikation
Valvira – Lääkkeen määräämistapa- käsittely
codesystem: teocommon:codesystem (1.2.246.537.6.143.2008)
code: xs:string (maxLength=2)

toimenpideluokitus

code: xs:string (maxLength=6)

ncpsåtgärdsklassifikation

ncpstoimenpideluokitus
codesystem: teocommon:codesystem THL – Åtgärdsklassifikation (1.2.246.537.6.2.2007)
verksamhetsobjekt
code: xs:string (maxLength=2)
toiminnankohde

Valvira - toimintatapa-toiminnan kohteet
codesystem: teocommon:codesystem
(1.2.246.537.6.144.2008)
undertillsyn
code: xs:string (maxLength=2)

valvonnanalaisuus

Valvira - ammattiasema - valvonnanalaisuus
codesystem: teocommon:codesystem
(1.2.246.537.6.145.2008)
annatförbud-annanbegränsning
code: xs:string (maxLength=2)

muukieltorajoitus

Valvira - muu kielto tai rajoitus
codesystem: teocommon:codesystem
(1.2.246.537.6.146.2008)

Tutkintotiedot (toistuva ryhmä)

Kenttä

Tyyppi

Selite
Examenskod (Valvira - Koulutusluokitus 1.2.246.537.6.148)

Tutkintokoodi xs:string

Lisäkoodi
Suorituspvm

Viktigt! Om tilläggsnummer ges, kombinera examenskoden och tilläggkoden (EEEEE-TTT,
E=examenskoden, T=tillägskoden)
Tilläggskod

xs:string
(maxLength=3)
xs:datetime

Lisätiedot
Obligatorisk om gruppen förekommer
En del examenskoder har 5 tecken,men om tilläggskoden har
givits bestäms betydelsen

Kod ur Valviras utbildningsklassifikation som tillsammans med examenskoden identifierar
examen

enligt kombinationen av examenskoden och tilläggskoden

Examensdatum, datum då examen avlagts i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ"

Pakollinen jos ryhmä esiintyy

Felhantering
Fel förmedlas via servicekanalen enligt SoapFault-definition. I meddelandets element svarsstatus anges hur databashanteringen har lyckats. Dessutom förmedlas fel som hänför sig till datainnehåll
och databashantering i svarsmeddelandets element feluppgift.
html/xml ]]>
Svarsstatus
Förklaring
0
Förfrågningen lyckades, den uppsökta personens data kan inte hittas
1
Förfrågningen lyckades, den uppsökta personens data hittades
9
Tillämpningsfel
Felklass
100
200
300
900

Förklaring
Anmärkning
Tillämpningsfel
Databasfel
Systemfel

Felklass Felkod

Förklaring
Personbeteckningen eller

100
200
200
200
200
300

100
200
201
202
203
300

registernumret hittas inte.
Felaktigt frågemeddelande
Felaktig meddelandeversion
Variationsfel i frågemeddelandet
Variationsfel i svarsmeddelandet
Databasfel

