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TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE 23.5.2019

Julkaistu tulorekisterin kehitysversio sisältää uusia toiminnallisuuksia ja korjauksia sähköiseen
asiointipalveluun.
Testausympäristön osoite muuttunut


Sähköisen asiointipalvelun testausympäristön uusi osoite on https://asiointi-testi.tulorekisteri.fi.

Uudet ominaisuudet sähköiseen asiointipalveluun


Aineistotason tiedot näytetään palkkatietoilmoitusten ja työnantajan erillisilmoitusten katselunäkymässä.

Korjauksia sähköiseen asiointipalveluun







Kirjautumista sähköiseen asiointipalveluun on muutettu, minkä vuoksi myös etusivu on
muuttunut.
Latauspalvelu
o Korjattu ladatun tiedoston tilan päivittyminen, kun tiedostoja lähetetään useampi
kerrallaan.
Palkkatietoilmoitusten katselu
o Korjattu oman organisaation palkkoihin liittyvien ilmoitusten hakua.
Palkkatietoilmoitus
o Korjattu ilmoitusta siten, ettei tilapäinen työnantaja voi antaa sopimustyönantajan
eläkejärjestelynumeroa.
o Korjattu ilmoitusta siten, että Merityötulo-lisätiedon voi antaa kaikille tulolajeille.
Työnantajan erillisilmoitusten katselu
o Näytetään maksajan maakoodi ja maan nimi ilmoituksessa, jos tieto on annettu.

Sidosryhmien havaintojen perusteella korjatut virheet 23.5.2019


Korjattu tietojen järjestys palkkatietoilmoitusten jakelun skeeman (WageReportsFromIR)
mukaiseksi, kun osapuolella on turvakielto.
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Yleiset huomiot
-

-

-

Aineistotilausta tai aineistotilauksen sisältävää aineistoa ei voi mitätöidä, jos aineistopoiminta on jo käynnistetty. Jos aineistotilaus pitää päättää tai poiminta keskeyttää, kun
poiminta on jo aloitettu, ota yhteys tulorekisterin asiakaspalveluun tai täytä havaintolomake.
Viestit-toiminnallisuus otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 2019 aikana.
Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt
palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
Raportit: Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 500,
600 ja 610.
Kotitaloustyönantaja: Lähetetyt aineistot -toiminnallisuus ei ole käytössä. Lähetettyjä ilmoituksia voi katsella sivulla Annetut ilmoitukset.

Tunnetut puutteet sähköisessä asiointipalvelussa
-

-

-

-

Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.
Raportit: 600 Maksajan palkkatietojen yhteenveto (kertatilaus) ja 602 Maksajan palkkatietoilmoitusten yhteenveto (kertatilaus) muodostetaan dokumentin Raportit tulorekisteristä (versio 1.01, 26.9.2018) perusteella. Tulolajin 407 laskentasääntöön on tulossa
muutos, joka toteutetaan myöhemmin.
Raportit toimitetaan suomeksi, vaikka asiointikieli olisi ruotsi tai englanti tai sähköistä
asiointipalvelua käytettäisiin ruotsiksi tai englanniksi.
Sähköinen asiointipalvelu aukeaa suomeksi, vaikka asiakas siirtyisi palveluun ruotsintai englanninkieliseltä tulorekisteri.fi-sivulta. Kielen voi vaihtaa sähköisen asiointipalvelun etusivulla ruotsiksi tai englanniksi.
Sähköisen asiointipalvelun virheilmoitukset näytetään suurimmassa osassa tapauksia
sillä kielellä, jolla sähköistä asiointipalvelua käytetään, mutta tietyt virheilmoitukset näytetään vain englanniksi.
Sähköisen asiointipalvelun kieliversiot: englanninkielisessä asiointipalvelussa on käännöspuutteita.
Selaimen sivun päivitystoimintoa ei voi käyttää sähköisessä asiointipalvelussa.
Aineistotyypin 302 (Palkkatietoilmoitukset - useita maksajia) poiminnassa ei huomioida
sijaismaksajien tekemiä ilmoituksia.

Lisätietoa
- Lisätietoa tulorekisteristä osoitteessa www.tulorekisteri.fi

