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Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

TOIMITUSSELOSTE

PL 325

Tulorekisterin sidosryhmätestaus
12.9. korjausversio

00052 VERO

TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE 10.9.
Tulorekisterisovellus - Korjausversio 12.9.
Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan korjausversio 12.9.2018. Virhekorjausten lisäksi versioon korjataan:


Tiedon käyttäjien osalta tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun on päivitetty
tiedonsaantiprofiilien tietosisältöä. Korjaus johtuu konfigurointiin liittyvästä ongelmasta.

Muuta huomioitavaa
Hankkeessa viimeistellään sähköisen asiointipalvelun roolien ja profiilien toiminnallisuutta.
Tietojen näkyvyyden rajoittaminen oman yhtiön asiakkaiden toimittamiin ilmoituksiin työeläkealan tiedon käyttäjien rooleissa on hankkeessa vielä työn alla.
Huoltokatko
Tulorekisterin sidosryhmätestausympäristössä on huoltokatko julkaistavan korjausversion
vuoksi. Huoltokatko alkaa tiistaina 11.9.2018 klo 12 ja päättyy keskiviikkona 12.9.2018 klo
10.00.
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Korjatut virheet 12.9.2018
ID

Severity

50602

1 - Critical Annetut ilmoitukset / Käyttäjän haku: Poissaolotietoihin ei pysty porautumaan, Could not
create absences parameter
2 - High
IncludeAllVersions=true palauttaa kaikki ilmoituksen versiot -> pitäisi palauttaa vain
poimintavälin aikana tallennetut

41119

Otsikko

Vaikutus sidosryhmille
Annetut ilmoitukset / Käyttäjän haku: Poissaolotietoihin ei pysty
porautumaan, Could not create absences parameter.
Virhe toistuu edelleen ja havainto on avattu uudelleen 1.8. korjauspaketin
jälkeen: Tilanne, jossa lähetetään aineistotilaus valinnalla
IncludeAllVersions=true ja poiminta-aikavälillä löytyy ilmoitus, johon
kohdistuu muutos (korvaava ilmoitus tai mitätöinti) -> Poimintaan tulee
mukaan löydetyn ilmoituksen kaikki ilmoitusversiot. -> Poimintaan pitäisi
tulla mukaan annetulla muutosaikavälillä tulorekisteriin talletetut kaikki
ilmoitusversiot.

52014

2 - High

50711

2 - High

50811

2 - High

50911

2 - High

47751

2 - High

Palkkatietoilmoitus katselu: Ilmoitukseen ei sisälly poissaoloja - teksti näkyy, vaikka
ilmoituksella ei ole poissaolotietoja

47753

2 - High

49926

2 - High

Palkkatietoilmoitus: Tulolaji 303-tulolajissa (ravintoetu) ei näy "ravintoetu vastaa
verotusarvoa"
Palkkatietoilmoitus - Ota pohjaksi tuo arvoja joita ei ole annettu

52600

3Medium

Palkkatietoilmoitus: jos Maksutiedon tyyppi saa arvon '2', niin ilmoitus jää
validointivirheeseen

51801

3Medium
3Medium

Sähköinen asiontipalvelu annetut ilmoitukset / Käyttäjän haku: Erillisilmoitushaku ilman
aikaväliä ei toimi
Sähköinen asiointipalvelu: Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Palatessa tarkennettuun
hakuun edellisen haun valitut pillerit eivät näy valittuina

Sähköinen asiontipalvelu annetut ilmoitukset / Käyttäjän haku:
Erillisilmoitushaku ilman aikaväliä ei toimi.
Sähköinen asiointipalvelu: Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Palatessa
tarkennettuun hakuun edellisen haun valitut pillerit eivät näy valittuina

3Medium
3Medium
3Medium

Hakutulokset: Porautuminen tulonsaajiin tuo saman tulonsaajan kahteen kertaan

Hakutulokset: Porautuminen tulonsaajiin tuo saman tulonsaajan kahteen
kertaan.
Jos on käyttänyt hakua aiemmin ja on valinnut jotain hakupilleria, niin ne
tulee myös näkyviin kun hakee aineiston sisällä olevat ilmoitukset.
Työskentelyajat Suomessa ja sen kentät (Alkupäivä, Loppupäivä ja
työskentelypäivien lukumäärä) ovat oletuksena näkyvillä ilmoitusta
täytettäessä. Ei pitäisi näkyä oletuksena, koska on täydentävä tieto.
Pitäisi tulla näkyville vasta, kun on ruksattu valinnat: Ulkomailla asuva
vuokratyöntekijä ja Rajoitetusti verovelvollinen.

3Medium
3Medium
3Medium

Annetut ilmoitukset / Tiedon käyttäjän haku: Poissaolot -haku ei toimi

51885

50581
43650
46155

48434
48452
48645

48796
48976
48980

48987

3Medium
3Medium
3Medium

HI842321: Sähköisen asiointipalvelun palkkatietoilmoituslomake: Maksuviitetiedot eivät
tallennu ilmoitukselle

Tilanne, jossa lähetetään palkkatietoilmoitus sähköisen asiointipalvelun
lomakkeen kautta tulorekisteriin ja ilmoitukselle annetaan
Työeläkelaitoksen maksujen tiedot. Ilmoituksen lähetys onnistuu.
Palkkatietoilmoitukselle ei kuitenkaan tallennu annettuja
Työeläkelaitoksen maksujen tietoja.
Sähköisen asiointipalvelun haku menee virheeseen, jos käyttöliittymäprofiilista tehdään uusi Tilanne, jossa tiedon käyttäjän rooliin liittyvää käyttöliitymäprofiilia
versio
päivitetään ja siitä muodostuu uusi versio. -> Käyttöliittymän haku
lakkaaa toimimasta ja palauttaa virheilmoituksen. Virhe estää tiedon
käyttäjien profiilien korjaukset ja päivitykset.
Annetut ilmoitukset / Tiedon tuottajan haku: Porautuminen tulonsaajiin (1kpl) näyttää kaikki Annetut ilmoitukset / Tiedon tuottajan haku: Porautuminen tulonsaajiin
organisaation tulonsaajat
(1kpl) näyttää kaikki organisaation tulonsaajat.
Aineistotilaus (kertatilaus) ei mene läpi ellei anneta voimassaolon päättymispäivämäärää
Tilanne, jossa lähetetään aineistotilaus kertatilauksena ja ValidTo tietoa
ei ole annettu aineistotilauksella. Aineistotilauksen pitäisi mennä läpi ja
tehdä kertapoiminta ajastuksen mukaisesti. Nyt aineistotilaus menee
läpi, mutta kertatilaus ei tee poimintaa. Ongelman voi kiertää antamalla
kertatilaukselle ValidTo päivämääräksi saman päivän kuin ValidFrom.

Lähetetyt aineistot / Hakuehdot: Aiemmin valitut hakupillerit jää muistiin
Palkkatietoilmoituksen tiedot / Tulonsaaja: Työskentelyajat Suomessa näkyvillä, vaikka
täydentävä tieto

Palkkatietoilmoitus katselu: Ilmoitukseen ei sisälly poissaoloja - teksti
näkyy, vaikka ilmoituksella ei ole poissaolotietoja -> Otsikko-tekstiä ei
pitäisi näkyä ollenkaan, jos ilmoituksella ei ole poissaolotietoja.
Palkkatietoilmoitus: Tulolaji 303-tulolajissa (ravintoetu) ei näy "ravintoetu
vastaa verotusarvoa".
Palkkatietoilmoituksen syötössä otetaan pohjaksi palkkatietoilmoitus.
Tuo virheellisesti palvelussuhteen loppupäiväksi arvon 01.01.0001.
Tilanne, jossa lähetetään palkkatietoilmoitus ja annetaan maksutiedon
tyypiksi 2 = Kela, perhevapaakorvaus. Ilmoituksen pitäisi mennä läpi
tulorekisteriin. Nyt ilmoitus ei mene läpi vaan palauttaa virheellisesti
ilmoituksen: AV0200, Tuntematon Maksutiedon tyyppi -tiedon koodi
(ReimbPaymentType).

Annetut ilmoitukset / Tiedon käyttäjän haku: Poissaolot -haku ei toimi

Annetut ilmoitukset / Tiedon käyttäjän haku: Hakuehdoissa voi antaa kaksi maksupäiväväliä Annetut ilmoitukset / Tiedon käyttäjän haku: Hakuehdoissa voi antaa
kaksi maksupäiväväliä
Haut: Näytetään virhe, jos pakolliset hakuparametrit ei ole annettu
Jos tehdään haku siten, että kaikkia pakollisia hakuparametreja ei ole
annettu. Annetaan virheellisesti virheilmoitus. Haku-painikkeen pitäisi
aktivoitua vasta, kun pakolliset hakutekijät on annettu.
Annetut ilmoitukset / Tiedon tuottajan haku: Poissaolot ei näytä kaikissa ilmoituksissa
Annetut ilmoitukset / Tiedon tuottajan haku: Poissaolot ei näytä kaikissa
tulonsaajan nimeä
ilmoituksissa tulonsaajan nimeä
Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Hakuehtona on annettu tulonsaaja, mutta
Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Hakuehtona on annettu tulonsaaja,
hakutuloksissa näkyy edelleen tulonsaaja-sarake.
mutta hakutuloksissa näkyy edelleen tulonsaaja-sarake.
Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Poissaoloista puuttuu tulonsaajatiedot eri tilanteissa
Tiedon tuottaja hakee omia ilmoituksiaan oletushaulla -> Löytyy
Ilmoitukset, joissa on poissaoloja. Poraudun tähän näkymään:
Palkallisista poissaoloista puuttuu tulonsaaja tieto, jos ilmoituksella vain
tunniste (pitäisi näyttää se) ja palkattomista poissaoloista puuttuu
tulonsaajatieto vaikka ilmoituksella olisi annettukin tulonsaajan nimi.

3Medium
3Medium
3Medium

Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Kun valitsee tulonsaajan, jolla ei ole suomalaista hetua, Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Kun valitsee tulonsaajan, jolla ei ole
tapahtuu virhe
suomalaista hetua, tapahtuu virhe
Annetut ilmoitukset / Tiedon käyttäjän haku: Ilmoitus vastaanotettu-haku ei toimi
Käyttäjän palkkatietoilmoitus haussa ei toimi Ilmoitus vastaanotettu
hakuväli.
Latauspalvelu: Tulonsaaja ei voi lähettää omia aineistoja, jossa on itse omistaja
Tilanne, jossa lähetetään latauspalvelun kautta palkkatietoilmoitus, jossa
yksityishenkilö on itse maksajana (sender, creator, payer ja owner =
kirjautuneen käyttäjän hetu). Latauspalvelu antaa virheilmoituksen:
Sinulla ei ole oikeuksia toimittaa tietoja tunnuksen puolesta. Tulonsaajan
pitäisi voida lähettää aineistoja, jossa hän edustaa itseänsä.

48492

4 - Low

48932

4 - Low

Annetut ilmoitukset / Tiedon tuottajan haku: Kohdekauteen ei voi antaa kuukautta
hakuehdoksi
Annetut ilmoitukset / Hakuehdot: Hakuehdoista ei voi poistaa "Uusin versio" pilleriä

49003
48352

Annetut ilmoitukset / Tiedon tuottajan haku: Kohdekauteen ei voi antaa
kuukautta hakuehdoksi
Annetut ilmoitukset / Hakuehdot: Hakuehdoista ei voi poistaa "Uusin
versio" pilleriä
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Tunnetut virheet

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/.

