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TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE 18.9.
Tulorekisterisovellus - Korjausversio 19.9.
Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan korjausversio 19.9.2018. Virhekorjausten lisäksi versioon korjataan:


Tiedon käyttäjien osalta tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun on päivitetty
tiedonsaantiprofiilien tietosisältöä. Korjaus johtuu konfigurointiin liittyvästä ongelmasta. Tietosisällöt päivitettiin sidosryhmätestausympäristöön 17.9.

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 18.9.2018 klo 12 ja päättyy keskiviikkona 19.9.2018 klo
10.00.
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Sidosryhmien havaintojen perusteella korjatut virheet 19.9.2018
55474

1 - Critical

56460

2 - High

56648

2 - High

53311

3 - Medium

Palkkatietoilmoitus: Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi ei toimi kuten pitäisi

HI851347: Palkkatietoilmoitus, EmploymentRegs: Menee läpi monta saman tyyppistä rekisteröinnin perustetta
HI851363: Palkkatietoilmoituksella on annettu tulonsaajalle useampi saman ammattiluokan arvo - ilmoitus menee läpi vaikka ei
pitäisi
Sähköinen asiointipalvelu, palkkatietoilmoituksen korjaus / Esikatselu: Näyttää tietoja
useampaan kertaan

Palkkatietoilmoituksen lähetyksessä ei
huomioida Tilastokeskuksen ammattiluokituksen ja Eläkevakuutustiedon
pakollisuuksia, kun tulolajille on annettu poikkeava Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi. Virhe koskee sähköistä asiointipalvelua sekä rajapintaa.
Huom! Tästä on korjattu TK10 ammattiluokitukseen liittyvä tarkistus. Eläkevakuutustiedon osalta tarkistus on
edelleen puutteellinen.
Palkkatietoilmoitus, EmploymentRegs:
Menee läpi monta saman tyyppistä
rekisteröinnin perustetta
Palkkatietoilmoituksella on annettu
tulonsaajalla useampi saman ammattiluokan arvo - ilmoitus menee läpi
vaikka ei pitäisi
Sähköinen asiointipalvelu, palkkatietoilmoituksen korjaus / Esikatselu:
Näyttää tietoja useampaan kertaan

Tulorekisterin järjestelmätestauksen perusteella korjatut virheet (sähköinen asiointipalvelu)
19.9.2018
ID
57175
56154
56145
56141
55750
55587
55584
55578
53923
53383
52166
52159
52158
52156
52129
52060
51921

Otsikko
SA - PTI (palkkatietoilmoitus): Ilmoituksen voi tehdä ilman pakollisia maksajan tietoja (Yhteyshenkilön puhelinnumero)
SA - PTI, esikatselu: Kilometrikorvauksen kilometrit eivät näy
SA - PTI, esikatselu: Päivärahan tyypin lisätiedot eivät näy
SA - PTI, esikatselu: Autoedun lisätiedot eivät näy
SA - PTI: Ilmoituksessa annettavan tulolajin euromäärän kenttä on liian lyhyt
SA - PTI: Ilmoituksessa ei näy takaisinperinnän kaikkia tietoja
SA - PTI: Rekisteröinnin perustetta ei näytetä ilmoituksessa
SA - PTI, esikatselu, kohta Muu luontoisetu: Jos on valittu "ravintoedusta peritty korvaus...",
tieto ei näy esikatselussa
SA - PTI: Kentät Yksikköhinta ja Takaisinperinnän määrä hyväksyvät enemmän kuin 2 desimaalia
SA - Omat tulotiedot: Poissaoloihin porautuminen palauttaa virheen
SA - Tietojen haku: Osoitteesta puuttuu Maksajan osoitteen postitoimipaikka -pilleri
SA - Annetut ilmoitukset / Tietojen haku: Työeläkejärjestelynumerosta puuttuu Ei työeläkejärjestelynumeroa -pilleri
SA - Annetut ilmoitukset / Tietojen haku: Maksaja toimii sijaismaksajana -pilleriin ei voi antaa
työnantajan tunnistetta tai työnantajan nimeä
SA - Annetut ilmoitukset / Tietojen haku: Ilmoituksen tyypistä puuttuu Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus -pilleri
SA - Annetut ilmoitukset / Tietojen haku: Ilmoituslistasta puuttuu tila-sarake
SA - PTI, katselu / Yksityishenkilö: Maksajan tietojen näyttäminen jos maksaja on henkilö
SA - PTI, esikatselu: Työeläkelaitoksen maksujen tiedot näkyvät esikatselussa, vaikka tietoa ei
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49199
35351

ole annettu
SA - Valtuutukset / Valtuuksien ylläpito: Valtuudelle voi antaa päättymispäivän, joka on menneisyydessä
SA - Latauspalvelu / Ulkoasu: Ulkoasu hajoaa, kun valitsee tiedostoja ladattavaksi tietyssä
järjestyksessä

Tunnetut virheet

Kaikki sidosryhmätestaukseen vaikuttavat havainnot on kuvattu testauksen työtilassa:
https://tila.tiimeri.fi/sites/verotulorekisteri_sidosryhma/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Virhelistaus/AllItems.aspx
Lisätietoa
Lisätietoa sidosryhmätestauksesta osoitteesta
https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehittäjät/sidosryhmätestaus/.

