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EMCS-järjestelmän sanomaliikenteen asiakastestausohje
Tämä ohje on tarkoitettu niille Tullin asiakkaille, joilla on olemassa oleva valmisteverolupa ja jotka
testaavat sanomaliikennettä EMCS- järjestelmään. EMCS-järjestelmään liittyvät lupatyypit ovat
valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity lähettäjä ja rekisteröity vastaanottaja. Tässä ohjeessa
esitetään testausprosessin eteneminen teknisestä testauksesta EMCS-järjestelmän tuotannon
sanomaliikenteen aloittamiseen.
Yritys, joka aikoo antaa ilmoituksia EMCS- järjestelmään sanomaliikenteen kautta, tulee hakea lupaa
sanomaliikenteeseen ja suorittaa hyväksytysti asiakastestaus tullin kanssa. EMCS sanomaliikenne
edellyttää suoran sanoma-asioinnin käyttöä.
Sanomailmoittajaksi haetaan tullilomakkeella 934s ”Hakemus sanoma-asiointiin Tullissa”.
Suorassa sanoma-asioinnissa sanomailmoittajana ja palvelutarjoajana toimivan yrityksen on haettava
lupaa käyttää suoraa sanoma-asiointia. Hakemus löytyy Tullin nettisivuilta.
Testauksen vaiheet ja aikataulu
Testauksella varmistetaan, että tietoliikenneyhteydet toimivat ja että yrityksen lähettämät EMCS
sanomat ovat tullin määritysten mukaisia. Testauksessa pyritään varmistamaan, että yritys pystyy
vastaanottamaan kaikki tullilta lähtevät vastaussanomat ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla.
Testauksen tavoitteena on, että yritys lähettää mahdollisimman virheettömiä sanomia siirtyessään
tuotantoon.
Suoran sanoma-asiakkuuden hakemuksen käsittelyvaiheen jälkeen Tullin EMCS -asiakastestaaja lähettää yritykselle ehdotuksen asiakastestauksen aikataulusta. Asiakastestitapaukset ja aikatauluun
vaikutavat yrityksen toiminta ja siihen liittyvät valmisteveroluvat sekä tuotekatteet.
Asiakastestaus koostuu:
• suoran sanoma-asioinnin yhteydentestauksesta, joka on uusille sanoman välittäjille
pakollinen
• teknisestä testauksesta
• testauksesta asiakkaan omalla materiaalilla.
Asiakastestaaja toimittaa yritykselle ennen testauksen aloitusta vaadittavat testitapaukset ja niihin
liittyvän tarkemman ohjeistuksen. Teknisen testauksen jälkeen asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus
testata omaa materiaaliaan asiakastestiympäristössä. Omalla materiaalilla testaus on suositeltavaa ja
asiakas voi varmistua tuotannon aloituksen sujuvuudesta.
Ennen testauksen alkua pyritään järjestämään yksi maksuton yritysneuvontakäynti. Asiakastestaukseen varataan testausaikaa kahdesta kolmeen viikkoon riippuen yrityksen antamista sanomista. Yrityksen tulee sitoutua sovittuun testausaikatauluun. Jos yritys ei pysy sovitussa aikataulussa, tes-taus
joudutaan keskeyttämään ja sopimaan uusi, myöhempi testausaikataulu.
Testaus tehdään EMCS- järjestelmän asiakastestiympäristössä. Tullin asiakastestaaja informoi yrityksen yhteyshenkilöä testauksen aikana esiin tulleista virheistä. Yrityksen tulee korjata virheet ennen
asiakastestauksen hyväksymistä.
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Testauksen hyväksyminen ja tuotannon aloitus
Kun asiakastestaus on suoritettu hyväksytysti, tullin asiakastestaaja ilmoittaa yritykselle testauksen
hyväksymisestä ja sopii yhdessä yrityksen kanssa tuotannon aloituspäivän. Tulli lähettää yritykselle
sanoma-asioinnin lupapäätöksen ja siihen liitetyn testausraportin, jossa kerrotaan testauksen vaiheet
ja testauksen aikana ilmenneet ongelmat. Yritys aloittaa tuotannon sovittuna päivänä.
Lisätietoja:
Tullin nettisivuilta löytyvistä sanoma-asioinnin oppaista:
”Sanomapohjainen asiointi Tullissa: Tekninen opas” sekä,
”Sanomapohjainen asiointi Tullissa: Johdanto sanomapohjaiseen asiointiin Tullissa”.
Oppaat löytyvät Tullin nettisivuilta.
Sanoma-liikennettä varten tarvittavat sanomaliikenteen ja sanomien tietosisällön kuvaukset löytyvät
Tullin internet-sivuilta Sanoma-asiointi
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