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Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

TOIMITUSSELOSTE

PL 325

Tulorekisterin sidosryhmätestaus
3.10. korjausversio

00052 VERO

TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE 2.10.
Tulorekisterisovellus - Korjausversio 3.10.
Tulorekisterin sidosryhmätestausympäristöön julkaistaan korjausversio 3.10.2018.
Muuta huomioitavaa
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 2.10.2018 klo 12 ja päättyy keskiviikkona 3.10.2018 klo
10.00.

2 (4)

Sidosryhmien havaintojen perusteella korjatut virheet 3.10.2018
ID

Severity

55474 1 - Critical

Otsikko

Vaikutus sidosryhmille

Palkkatietoilmoitus: Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi ei toimi kuten
pitäisi

Palkkatietoilmoituksen lähetyksessä ei huomioida Tilastokeskuksen ammattiluokituksen
ja Eläkevakuutustiedon pakollisuuksia, kun
tulolajille on annettu poikkeava Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi. Virhe koskee
sähköistä asiointipalvelua sekä rajapintaa.

54958 1 - Critical

Aineistojen poimintojen/ajastusten käsittely
ajastaa virhetilanteessa
samasta tilauksesta useita
poimintoja

53898 1 - Critical

HI847639: Tiedon käyttäjän sähköisen asiointipalvelun aloitusvalikko: Tiedon käyttäjänä on liian
vähän roolivalintoja
Sähköinen asiointipalvelu,
Annetut ilmoitukset / Tiedon käyttäjän haku: Tunnisteettoman tulonsaajan
haku ei onnistu minimihakuehdoilla
Palkkatietoilmoitusta ei
saa vietyä läpi, kun eläkejärjestelynumero puuttuu

51742 3 - Medium

50179 2 - High

48982 3 - Medium

48977 4 - Low

Annetut ilmoitukset / Tiedon tuottajan hakutulokset: Oletushaulla tulee
näkyviin Tulonsaajasarake ja Kanava-sarake
on tyhjä
Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Ilmoituksen
tyyppi näkyvillä, vaikka
haettu vain yhdentyyppisiä
ilmoituksia

Tilastokeskuksen ammattiluokitusta koskeva
korjaus on tehty 19.9.2018 julkaisussa.
Vakuuttamistietoa koskeva korjaus on tehty
3.10.2018 julkaisussa.
Tilanne, jossa käyttäjätaholla on jatkuva tilaus ajastettuna tulorekisterissä. Jos ajastuksessa/käynnistyksessä on jokin virhetilanne,
sama tilaus lähtee virheestä toipumisen jälkeen useaan kertaan. Pitäisi poimia virhetilanteen jälkeen jokainen tilaus ainoastaan
yhden kerran.
Tiedon käyttäjän sähköisen asiointipalvelun
aloitusvalikko: Tiedon käyttäjänä on liian vähän roolivalintoja
Sähköinen asiointipalvelu, Annetut ilmoitukset / Tiedon käyttäjän haku: Tunnisteettoman
tulonsaajan haku ei onnistu minimihakuehdoilla
Tilanne, jossa syötetään uusi palkkatietoilmoitus ja valitaan työeläkevakuutus: Palauttaa virheen: PIV0070 Eläkejärjestelynumerotieto puuttuu ja se on pakollinen. Näytöllä ei
kuitenkaan ole valittavissa kenttää eläkejärjestelynumeron syöttämiseen.
Annetut ilmoitukset / Tiedon tuottajan hakutulokset: Oletushaulla tulee näkyviin Tulonsaaja-sarake ja Kanava-sarake on tyhjä

Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Ilmoituksen tyyppi näkyvillä, vaikka haettu vain yhdentyyppisiä ilmoituksia
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48795 2 - High

Aineistotilauksen mitätöinnin status kyselyyn ei palauteta ValidItems kenttää

Tilanne, jossa lähetetään Aineistotilauksen
mitätöinti (DeliveryDataType 108). Odotettu
tulos: Käsittelypalautteessa palautetaan DeliveryDataStatus 3 (Voimassa). ValidItemsosiossa palautetaan päätilauksen tiedot. Nyt
StatusResponseFromIR sanomassa tulee
DeliveryDataStatus 3 mutta ValidItems-osiota
ei ollenkaan.

Tulorekisterin sidosryhmätestausympäristön sähköisessä asiointipalvelussa 1.10. tiedossa olevat puutteet

Annetut ilmoitukset
-

Hausta puuttuu pillereitä (hakuehtoja) ja niissä voi olla puutteita.
Jos hakutuloksia on yli 500, haku palauttaa vain 500 ensimmäistä, eikä pyydä rajaamaan hakuehtoja.
Hakutulosten yhteenvedoista puuttuu tietoja.
Tunnuksettomien asiakkaiden haussa on puutteita.

Palkkatietoilmoitusten ja työnantajan erillisilmoitusten katselu
-

Kaikki ilmoituksessa annetut tiedot eivät näy katselunäkymässä.
Uusin versio -linkki palauttaa virheen.

Palkkatietoilmoitus, verkkolomake
-

Esikatselusta puuttuu tietoja.
Maakoodilistasta puuttuu arvo 99 (maan nimen pystyy antamaan kirjoittamalla).
Jos valitsee tulonsaajan tunnisteeksi ulkomaisen tunnisteen tai "ei tunnistetta", ohjelma
antaa virheilmoituksen "Tulorekisteriin ei saada yhteyttä".
Päivärahan tyypin Ateriakorvaus ja tulolajin Ateriakorvaus voi antaa samassa ilmoituksessa, mikä ei ole sallittua.
Tilapäiselle työnantajalle ei generoida eläkejärjestelynumeroa valitun työeläkelaitoksen
mukaisesti.
Tulonsaajan lisätiedot antaa muut tiedot, lähetys epäonnistuu.
Ilmoituksen lähettäminen epäonnistuu, jos istunto on kestänyt liian kauan.

Työnantajan erillisilmoitus, verkkolomake
-

Esikatselusta puuttuu tietoja.

Palkkatietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen korjaaminen
-

Osa ilmoituksen tiedoista näkyy tyhjänä, kun ilmoituksen avaa korjattavaksi.

Ilmoitusten käytä pohjana -toiminto
-

Palkkatietoilmoitus, käytä pohjana: Kun otetaan pohjaksi ilmoitus, jolla on 201 aikapalkka ilmoitettu merityötulona, ohjelma antaa virheilmoituksen "Tapahtui virhe"
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-

Työnantajan erillisilmoitus, käytä pohjana: Työeläkevakuutuksen työeläkelaitosta ei voi
muuttaa.
Osa ilmoitusten tiedoista puuttuu.

Aineiston katselu
-

Aineiston sisältämiin ilmoituksiin porauduttaessa näytetään kaikki versiot. Pitäisi näyttää
vain valitussa aineistossa tulleet.
Aineiston katselu: Näyttää sisällön lukumäärän väärin, aina 0 kpl.

Tiedon käyttäjän valtuutukset (pääkäyttäjän näkymä)
-

Rooli-listalla näkyy organisaation roolien lisäksi ylimääräisiä rooleja. Kyseessä on organisaatiolle myönnetyt tekniset roolit, joiden ei tulisi näkyä tiedon käyttäjän valtuutuksissa. Virhe ilmenee, kun pääkäyttäjä-roolilla siirrytään lisäämään käyttäjiä ja avataan lista
organisaation rooleista.

Yleisiä havaintoja
-

Taulukkonäkymissä havaittu käytettävyyden puutteita, jotka tullaan korjaamaan.
Osa toiminnoista toimii huonosti IE-selaimella. Esimerkiksi painikkeita jää harmaaksi,
kun niiden pitäisi olla aktiivisena. Suositellaan käytettävän Chrome-selainta.
Alasvetovalikoiden lajittelu puuttuu.
Käyttöliittymän tekstejä päivitetään ja käytettävyyttä parannetaan.
Navigaation murupolut ovat vielä työn alla.
Kirjaudu ulos -linkki ei toimi.
Haut: Jos hakuehdon lisäämisen jälkeen painaa enteriä, ensimmäiseksi lisätty hakuehto
poistetaan.

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/.

