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TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE 3.4.2019
Huoltokatko
Tulorekisterin uusi kehitysversio julkaistaan 4.4.2019.
Tulorekisterin sidosryhmätestausympäristössä on huoltokatko julkaistavan version vuoksi.
Huoltokatko alkaa 3.4.2019 klo 12 ja päättyy viimeistään 4.4.2019 klo 10.
Tulorekisterisovellus – Sähköisen asioinnin korjausversio 3.4.2019
Julkaistava tulorekisterin kehitysversio sisältää korjauksia liittyen mm. seuraaviin sähköisen asioinnin kokonaisuuksiin. Lisäksi uusi versio sisältää kaksi uutta ominaisuutta:
 toisen yksityishenkilön puolesta asiointi
 tulorekisteriote.
Korjauksia sähköiseen asiointipalveluun







Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus
o Lisätty Työskentelypäivien lukumäärä -kenttä.
Annetut ilmoitukset
o Korjattu Ilmoituksen vastaanottohetki -hakuehto.
Lähetetyt aineistot
o Korjattu hakutoiminnallisuutta: aineistoja voi hakea tietyltä aikaväliltä.
Latauspalvelu
o Lisätty vastaanottoaika ja käsittelypalaute, jos aineisto on Käsittelyssä-tilassa.
o Lisätty uusi tila "Käsitellään", joka näytetään, kun käyttäjä on valinnut "Lähetä tiedostot".
o Lisätty sääntö, jonka mukaan lähetettyjen aineistojen luettelossa näytetään enintään 3 kuukautta vanhat aineistot.
o Täydennetty latauspalveluun liittyvän virheilmoituksen tietoja.
Palkkatietoilmoitus
o Uusi ilmoitus
 Korjattu palkallisten poissaolojen korjausten käsittelyä.
 Lisätty uusi toiminnallisuus: ilmoituksen voi täyttää pelkästään näppäimistön komennoilla.
 Korjattu: tulolajille syötetyt tulolajin lisätiedot näytetään, vaikka kyseinen
tulolaji ei olisi aktiivisena ilmoituksella.
 Korjattu rahapalkka-kenttien validointia.
o Katselu
 Korjattu: rikastetaan ilmoitukselle maksajan ja tulonsaajan nimitietoja, jos
niitä ei ilmoituksella ole annettu ja käyttäjällä on oikeus ne nähdä.
 Lisätty tiedot tulonsaajan sukupuolesta ja syntymäajasta.
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Lisätty tieto siitä, milloin palkkatietoilmoitus on tallennettu.

Muut
o Korjattu virheilmoitusta asiakastunnisteiden tarkistuksesta.
o Korjattu: näytetään vain roolille sallitut aineistotilaukset.
o Korjattu selaimen kielivalinnasta johtuva ongelma sähköisen asiointipalvelun kieliversioissa.

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 600 ja 610.
- Kotitaloustyönantaja: Lähetetyt aineistot -toiminnallisuus ei ole käytössä. Lähetettyjä ilmoituksia voi katsella sivulla Annetut ilmoitukset.
- Sähköisen asiointipalvelun ilmoitusten katselussa on näkyvillä myös aineistotason tietoja. Tämä toiminnallisuus on vielä osittain kesken, joten tiedoissa voi
olla puutteita.
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
ruotsin- tai 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.
Lisätietoa


Lisätietoa tulorekisteristä osoitteessa www.tulorekisteri.fi

