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TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE 28.2.2018
Toimitusseloste on julkaisuaikataulun mukaisesti tulorekisterin sidosryhmätestausympäristöön julkaistavan tulorekisterijärjestelmän uuden version kuvaus.
Toimitusselosteessa kuvataan uuden version ominaisuudet, tiedossa olevat virheet sekä muutokset edelliseen ohjelmaversioon. Toimitusseloste julkaistaan
version julkaisua edeltävän viikon torstaina klo 16.
Julkaisuaikataulu:
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/liite8_tulorekisterinjulkaisuaikataulu.pdf
Tulorekisterisovellus – Uudet ominaisuudet
Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen 1.3. julkaistava versio on tulorekisteri.fi-sivuilla julkaistujen skeemojen sisältökuvausten ja koodistojen mukainen. Tarkemmat kuvaukset
löytyvät alla olevista linkeistä.
https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehittäjät/dokumentaatio/
Skeemojen sisältökuvaus
1. https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/tietojen-toimittaminen-skeematpalkkatietoilmoitukset.pdf (29.1.2018, versio 1.04)
2. https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/tietojen-toimittaminen-skeematty%C3%B6nantajan-erillisilmoitukset.pdf (29.1.2018, versio 1.03)
3. https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/tietojen-toimittaminen-skeemataineistotilaukset.pdf (29.1.2018, versio 1.03)
4. https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/tietojen-toimittaminen-skeematmit%C3%A4t%C3%B6intitiedot.pdf (29.1.2018, versio 1.03)
5. https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/tietojen-toimittaminen-skeematvastaanottokuittaus.pdf (14.11.2017, versio 1.02)
6. https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/tietojen-toimittaminen-skeematk%C3%A4sittelypalautteen-kysely.pdf (29.1.2018, versio 1.03)
7. https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/tietojen-toimittaminen-skeematk%C3%A4sittelypalaute.pdf (14.11.2017, versio 1.02)
8. https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/tietojen-jakelu-skeematpalvelupyynt%C3%B6.pdf (29.1.2018, versio 1.03)
9. https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/tietojen-jakelu-skeematpalkkatietoilmoitukset.pdf (29.1.2018, versio 1.03)
10. https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/tietojen-jakelu-skeematty%C3%B6nantajan-erillisilmoitukset.pdf (29.1.2018, versio 1.03)
Koodistot
1. https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/koodistot.pdf (pdf, 29.1.2018, versio
1.04)
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https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/koodistot.xlsx (xls,
29.1.2018, versio 1.04)
2. https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/koodistot-tulolajit.pdf (pdf,
14.11.2017, versio 1.03)
 https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/koodistot-tulolajit.xlsx (xls,
5.1.2018, versio 1.02)
3. https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/koodistot-virhekoodit.xlsx (xls,
23.1.2018, versio 1.0)
Julkaistavat palvelut
1. Palkkatietoilmoitusten ja työnantajan erillisilmoitusten toimittaminen tulorekisteriin.
2. Palkkatietoilmoitusten ja työnantajan erillisilmoitusten jakeleminen tulorekisteristä
tiedon käyttäjän aineistotilausten ja tiedonsaantiprofiilien mukaisesti.
Julkaisuversioon ei sisälly
Tulorekisterin sidosryhmätestausympäristöön 1.3. julkaistavaan versioon eivät sisälly raportit, viesti- eikä käyttölokiaineistot.
Tunnetut virheet
Tähän listataan ennen sidosryhmätestauksen aloittamista sidosryhmätestausympäristöön julkaistavan tulorekisterijärjestelmän tunnetut virheet (virhelistaus
28.2.2018).
ID
27426
27405
27315
27215
27097
27028
26839
26270
26263
26262
25643
23411
23201
22803
20996
20117
19910
19727
19083
18903
16359
15961
14519
14088
13353
13346

Severity
3 - Medium
3 - Medium
3 - Medium
2 - High
1 - Critical
3 - Medium
3 - Medium
2 - High
2 - High
3 - Medium
2 - High
3 - Medium
2 - High
3 - Medium
2 - High
3 - Medium
3 - Medium
3 - Medium
3 - Medium
3 - Medium
3 - Medium
3 - Medium
3 - Medium
3 - Medium
3 - Medium
3 - Medium

Kuvaus
TEI - Maksajalla muu tunnus ja ilmoittaa tiedot itse - aineisto jää tilaan vastaanotettu
TEI - Async kanava ei palauta validointivirheitä
Aineistotilauksen mitätöinti - Mitätöidyn aineiston uudelleen mitätöinti ei anna virheilmoitusta
Tuottajan WS varmenteen turvasähköpostissa virheellisesti kuvauksen perässä teksti DataConsumer
Palkkatietotoilmoituksella ja työnantajan erillisilmoituksella ei tunnisteta maksajaa, jos tunniste ei ole y-tunnus
Palkkatietoilmoitus: Tulolaji 101 ei vaadi VT tietoa muiden ilmoitustapa 1 tulolajien kanssa
Palkkatietoilmoitus ei hyväksy maksajan tyyppejä (PayerType) 6-9
Tietojen jakelu: Poiminta- isompi aineistomäärä (yli 50 kb) aiheuttaa unexpected technical errorin
Palvelupyyntö - 404, Työnantajan erilisilmoitukset - yksi työeläkejärjestelynumero, palauttaa virheen GEN0010
Palvelupyyntö - Väärä virheilmoitus jos QueryProfile puuttuu
Tietojen jakelu: Turvakieltoa ei näytetä poimittavalla aineistolla
Työnantajan erillisilmoitus: Aineiston mitätöinti ei toimi (jää tilaan 2=käsittelyssä)
Työnantajan erillisilmoitus: Korvaava ilmoitus tulorekisterin ilmoitusviitteellä ja vanhalla ilmoitusversiolla jää statukseen 2 (käsittelyssä)
Aineiston mitätöinti, ItemId viittaa jo mitätöityyn aineistoon. Mitätöinti hyväksytään. Pitäisi hylkääntyä.
Työnantajan erillisilmoitus: faulty control=2, virheettömät ilmoitukset talletetaan kantaan
Erillisilmoitus Työtapaturmavakuutusyhtiön virheellisiä tunnistetietoja ei tarkasteta
Palkkatietoilmoitus - Insurance Exception, väärä Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi, tuntematon ErrorCode
Palkkatietoilmoitus: Kun aineistotasolla on uusi TIN tunniste palautuu MessageErrors
Palkkatietoilmoitus: Palvelussuhteen päättymisen syykoodia ei löydy vaikka annettu koodiston mukaisesti
Palkkatietoilmoitus: Tulolaji 209 vaatii Palvelussuhteessa tiedon antamista
Työnantajan erillisilmoitus: Kun Suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus ei läpäise muototarkastusta, jää statuskyselyn tilaksi 2=käsittelyssä
Työnantajan erillisilmoitus: Aineisto jää käsittelyyn (status=2), kun korvauksen kohteena mitätöity ilmoitus
Työnantajan erillisilmoitus - Korvaavan ilmoituksen toimittaminen sisäisellä tunnisteella ei onnistu
Palkkatietoilmoitus: PayersID kentän CountryName validointi jää "Käsittelyssä" tilaan kun Country code = 99 ja Countryname annettu
Aineistotilaus: FaultyControl tieto palautetaan 0:na aineistotilauksen StatusResponsella
Aineistotilaus: Kuukausiaikataulu - poiminnan kuukaudenpäivä 32 - Aineisto jää tilaan 2

Lisätietoa sidosryhmätestauksen aloittamisesta löytyy osoitteesta
https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehittäjät/sidosryhmätestaus/.
Työeläkejärjestelynumerot
Testauksen alussa käytettävät työeläkejärjestelynumerot eivät vastaa oikeita
työeläkejärjestelynumeroita. Työeläkejärjestelynumerot lähetetään erillisessä tiedostossa testaajien testausyhteyshenkilöille.

