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TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE 24.1.2019
Huoltokatko
Tulorekisterin sidosryhmätestausympäristössä on huoltokatko 24.1.2019 kello 20.00 25.1.2019 kello 12.00.
Tulorekisterisovellus – Korjausversio 24.1.2019
Julkaistava tulorekisterin korjausversio sisältää korjauksia liittyen mm. seuraaviin sähköisen
asiointipalvelun kokonaisuuksiin.







Annetut ilmoitukset
o Virhekorjaukset liittyvät ilmoitusten hakuun ja hakutulosten näyttämiseen.
Palkkatietoilmoitus
o Korjataan uuden ilmoituksen antamiseen, ilmoituksen katseluun ja korjaamiseen
liittyviä liiketoiminnallisia virheitä.
o Korjauksen jälkeen ilmoituksen yhteyshenkilön tyypin voi valita (sisällöllinen, tekninen).
Työnantajan erillisilmoitus
o Korjataan uuden ilmoituksen antamiseen, ilmoituksen katseluun ja korjaamiseen
liittyviä liiketoiminnallisia virheitä.
o Korjauksen jälkeen ilmoituksen yhteyshenkilön tyypin voi valita (sisällöllinen, tekninen).
Latauspalvelu
o Korjataan latauspalvelun aineistojen käsittelyyn liittyviä virheitä.



Korjauksia sähköisen asiointipalvelun virheteksteihin ja i-painikkeisiin.



Korjausjulkaisu sisältää lisäksi muutoksen WS-rajapinnan käyttöön
o Tulorekisterin ws-kanavan yhteyden muodostamisessa tulee jatkossa käyttää
TLS protokollan versiota 1.2.

Yleiset huomiot

-

Sähköinen asiointipalvelu: Toisen yksityishenkilön puolesta asiointi otetaan käyttöön 23.2.2019.
Raportit: Maksajan käyttölokitiedot -raportin (612) ja Tiedon käyttäjän käyttölokitiedot -raportin (702) voi tilata teknisen rajapinnan tai latauspalvelun
kautta 9.2.2019 alkaen.
Kansalainen: Tulonsaajan tulorekisteriotteen voi tilata sähköisessä asiointipalvelussa 9.2.2019 alkaen.
Viestit-toiminnallisuus otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 2019 aikana.
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-

-

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 Annetut ilmoitukset -näkymässä.
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.
Tekninen rajapinta ja latauspalvelu: Sama korvaava palkkatietoilmoitus on
mahdollista antaa kahdesti, ja tämä estää palkkatietoilmoituksen käsittelyn.

Tunnetut puutteet sähköisessä asiointipalvelussa
-

-

-

-

Latauspalvelu: Aineistotilauksissa käsittelypalautteeseen muodostuu
<ItemVersion>0</ItemVersion>, joka ei ole palautteen skeeman mukainen. Tämä pitää ottaa huomioon vastaanottavassa järjestelmässä, jos
käyttäjä haluaa ladata käsittelypalautteen omaan järjestelmäänsä. Virhe
korjataan mahdollisimman pian.
Latauspalvelu: Käsittelypalautteesta puuttuu <IRItemId> tiedot silloin, kun
kyse on palkkatietoilmoituksen tai työnantajan erillisilmoituksen mitätöinnistä. Tämä tarkoittaa, että palautesanomasta ei käy ilmi, mitkä ilmoitukset
(ilmoitusviitteet) on mitätöity aineiston perusteella.
Latauspalvelu: Käsittelypalautteessa lukee virheellisesti "palkkatietoilmoitukset" tilanteissa, joissa kyse on erillisilmoituksien mitätöinnistä.
Latauspalvelu: Mitätöinnin yhteydessä alkuperäinen tiedosto muutetaan
tilaan hylätty.
Raportit: 600 Maksajan palkkatietojen yhteenveto (kertatilaus) ja 602 Maksajan palkkatietoilmoitusten yhteenveto (kertatilaus) muodostetaan
1.1.2019 julkaistavassa versiossa 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 kieliversiot: englanninkielisessä asiointipalvelussa on käännöspuutteita.
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