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Tulorekisterisovellus - Kehitysversio 13.8.2018
Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan uusi versio 13.8.2018.
Julkaistava versio sisältää tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun seuraavat uudet osakokonaisuudet:
•

•
•

•

Palkkatietoilmoitus, verkkolomake
• Lisää palkkatietoilmoitus
• Korjaa palkkatietoilmoitusta
• Mitätöi palkkatietoilmoitus
• Hae ja katsele palkkatietoilmoituksia
Tulorekisteriin toimitettujen aineistojen haku ja katselu
• Tiedon tuottajan näkymä
• Tiedon käyttäjän näkymä
Työnantajan erillisilmoitus, verkkolomake
• Lisää työnantajan erillisilmoitus
• Korjaa työnantajan erillisilmoitusta
• Mitätöi työnantajan erillisilmoitus
• Hae ja katsele työnantajan erillisilmoituksia
Tiedon käyttäjän roolit ja käyttövaltuudet
• Hae ja katsele valtuuksia sähköisessä asiointipalvelussa
• Roolit ja käyttövaltuudet - Valtuuta oma työntekijä sähköisessä asiointipalvelussa
• Ylläpidä tiedon käyttäjän valtuutuksia sähköisessä asiointipalvelussa

Rajaukset
Sähköisen asiointipalvelun testaukseen julkaistavasta kokonaisuudesta on rajattu pois
seuraavat osakokonaisuudet:
•
•
•
•
•

Aineistotilaukset, verkkolomake
Raportit
Kokonaisten aineistojen mitätöinnit
• Mitätöi palkkatietoilmoituksia sisältävä aineisto
• Mitätöi työnantajan erillisilmoituksia sisältävä aineisto
Sopimushallinta
Kirjautuminen Katso-tunnisteella

Muuta huomioitavaa


Julkaisun yhteydessä tyhjenee lista, jolla näytetään latauspalvelun kautta tulorekisteriin
ladatut aineistot. Aikaisempien aineistojen sisältämät ilmoitukset ovat edelleen tulorekisterin kannassa ja ilmoituksia voi hakea ilmoitushaun kautta.
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Käyttöliittymän ulkoasun viimeistely on työn alla, eikä nyt julkaistava versio ole lopullinen versio käyttöliittymästä.
Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkieliset käyttöliittymät ovat työn alla, ja
tekstit voivat olla osin puutteellisia.

Huoltokatko
Tulorekisterin sidosryhmätestausympäristössä on huoltokatko julkaistavan kehitysversion
vuoksi. Huoltokatko alkaa keskiviikkona 8.8.2018 klo 10 ja päättyy maanantaina 13.8.2018
klo 10.00.

Korjatut virheet 13.8.2018
48598

48597

45113

43171

3 - Medium HI833900: SFTP-rajapinnassa siirretyn tiedoston palautustiedoston nimi

Tilanne, jossa SFTP kanavaan on toimitettu pyyntösanoma, joka ei mene
skeema- tai varmennetarkistuksesta läpi: vastaussanoman nimeäminen ei
vastaa määrittelyä. Nimen pitäisi olla muotoa
DeliveryDataType>_<FileId>_<IRDeliveryId>.xml
1 - Critical HI833900: SFTP: StatusResponse on skeeman vastainen - sanomalla tyhjä DeliveryData
Tilanne, jossa SFTP kanavaan on toimitettu pyyntösanoma, joka ei mene
tietoryhmä
skeema- tai varmennetarkistuksesta läpi: StatusResponse sanomalla on
tyhjä DeliveryData tietoryhmä.
2 - High
HI824194: Latauspalvelu - Lähetetty aineisto jää tilaan: lähettämiäsi tietoja tarkastetaan
Tilanne, jossa lähetetään latauspalvelun kautta palkkatietoaineisto. Tiedosto
jää käsittely-tilaan, eikä mene läpi. Ongelma liittyy tiedostun suureen
kokoon.
2 - High
HI816953: WS viivästetyssä kanavassa isompi palkkatietoilmoitusaineisto jää pääsääntöisesti Tilanne, jossa lähetetään WS-viivästetyssä kanavassa palkkatietoilmoituksia
tilaan 2
sisältävä aineisto, jossa 110 ilmoitusta. Pitäisi mennä läpi ja palauttaa
Vastauksena saadaan status 2 ja aineisto jää käsittelyyn.

29024

3 - Medium HI765669 : Puutteellisen SendWageReports-pyynnön vastauksena tulee väärä SoapFaultrakenne

28947

3 - Medium Palkkatietoilmoitus: Vastaanottokuittauksesta puuttuu source tieto

15961

3 - Medium Työnantajan erillisilmoitus: Aineisto jää käsittelyyn (status=2), kun korvauksen kohteena
mitätöity ilmoitus

Tilanne, jossa lähetetty viivästetyssä Web Service kanavassa
palkkatietoilmoitus-aineisto, joka on skeeman vastainen -> Vastaanottopalautteessa on kaksi kertaa sisäkkäin Envelope- ja Body-elementit. Tämä
on virheellinen rakenne, Envelope ja Body rakenteen pitäisi olla sanomalla
vain yhden kerran.
Tilanne, jossa lähetetään palkkatietoilmoitus ja saadaan vastauksena
vastaanottokuittaus (AckFromIr). DeliveryData-tietoryhmässä pitäisi
palauttaa vastaanotetun aineiston yleistiedot samansisältöisenä kuin ne on
vastaanotettu tulorekisteriin -> Vastaanottosanomalta puuttuu tieto Source.
Tilanne, jossa lähetetään erillisilmoitukselle korvaava ilmoitus ja kohteena
on mitätöity ilmoitus. Pitäisi hylkääntyä käsittelyssä ja palauttaa
virheilmoitus, josta ilmenee että korvausta yritetään tehdä mitätöidylle
ilmoitukselle -> Nyt ilmoitus jää tilaan 2 (käsittelyssä)

Tunnetut virheet
Sähköisen asiointipalvelun tunnetut virheet julkaistaan 13.8.2018.
Kaikki sidosryhmätestaukseen vaikuttavat havainnot on kuvattu testauksen työtilassa:
https://tila.tiimeri.fi/sites/vero-tulorekisteri_sidosryhma/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Virhelistaus/AllItems.aspx
Lisätietoa
Lisätietoa sidosryhmätestauksesta osoitteesta https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehittäjät/sidosryhmätestaus/.

