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TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE 15.10.
Tulorekisterisovellus - Korjausversio 17.10.

Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan korjausversio 17.10.2018.
Huoltokatko
Tulorekisterin sidosryhmätestausympäristössä on huoltokatko julkaistavan korjausversion vuoksi. Huoltokatko alkaa tiistaina 16.10.2018 klo 12 ja päättyy keskiviikkona 17.10.2018 klo 10.00.
Sidosryhmien havaintojen perusteella korjatut virheet 17.10.2018
Toteutettu puuttunut toiminnallisuus: Tietojen näkyvyyden rajoittaminen oman yhtiön asiakkaiden toimittamiin ilmoituksiin työeläkealan tiedon käyttäjien rooleissa.
Näkyvyyden rajoittaminen liittyy tiedon käyttäjän profiiliin. Profiilit päivitetään sidosryhmätestausympäristön julkaisun jälkeen. Profiilin päivityksestä ilmoitetaan
erikseen eläkeyhtiöille. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse sopimuksessa ilmoitetulle testauksen yhteyshenkilölle.
ID

Severity

Otsikko

Vaikutus sidosryhmille

48169

3 - Medium

48547

3 - Medium

49653

3 - Medium

Annetut ilmoitukset / Tiedon tuottajan hakutulokset: Poissaoloilmoituksen avaaminen palauttaa
aina viimeisimmän version ilmoituksesta eikä valittua versiota
Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Tulonsaaja-sarake jää tyhjäksi, jos ilmoituksessa ei ole annettu tulonsaajan nimeä
Palkkatietoilmoituksen katselu:
Osa annetuista tiedoista ei näy

Annetut ilmoitukset / Tiedon tuottajan
hakutulokset: Poissaoloilmoituksen
avaaminen palauttaa aina viimeisimmän version ilmoituksesta eikä valittua versiota
Annetut ilmoitukset / Hakutulokset:
Tulonsaaja-sarake jää tyhjäksi, jos ilmoituksessa ei ole annettu tulonsaajan nimeä
Palkkatietoilmoituksen katselunäkymästä puuttuvat seuraavat tiedot: Tulonsaajan osoite kotivaltiossa, Tulonsaajan osoite työskentelyvaltiossa,
Palkkauksen muoto, tulolajien ansaintakaudet
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50271

3 - Medium

Palkkatietoilmoitusten katselu: Tulonsaajan nimi ei näy otsikossa

50585

3 - Medium

Palkkatietoilmoitus, verkkolomake
- Tilapäiselle työnantajalle ei muodostu työeläkejärjestelynumeroa
valitun työeläkelaitoksen mukaisesti

50817

3 - Medium

Käyttäjän haku - Maksajan yrityksen nimellä ei voi hakea tietoja

51908

3 - Medium

SA - Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Ulkomaisen tulonsaajan
tunnistetta ei näytetä

51909

3 - Medium

Sähköinen asiointipalvelu: Maksajan tiedot - Sijaismaksajan tietoja
ei näy lainkaan palkkatietoilmoituksessa

54819

3 - Medium

HI846541: Sähköinen asiointipalvelu: Palkkatietoilmoituksen katselussa näkyy virheellinen palvelussuhteen voimassaolon loppupäivä

56386

3 - Medium

Palkkatietoilmoituksen katselu:
Tulolajin Perusteeton etu -lisätieto
ei näy

56736

3 - Medium

Palkkatietoilmoituksen katselu:
Uusin versio -linkki palauttaa virheen

Palkkatietoilmoitusten katselu: Tulonsaajan nimi ei näy otsikossa, jos tulonsaajalle on ilmoituksessa annettu
companyname. Jos ilmoituksessa on
tulonsaajan sukunimi ja etunimi, ne
näkyvät otsikossa.
Tilanne, jossa ilmoitetaan palkkatietoilmoitus ja kyseessä on tilapäinen
työnantaja, joka ei ilmoita eläkejärjestelynumeroa. Jos tyypiksi on valittu tilapäinen työnantaja, numeron pitäisi
muodostua automaattisesti valitun
työeläkelaitoksen mukaisesti. Nyt näin
ei tapahdu.
Käyttäjän haku - Maksajan yrityksen
nimellä ei voi hakea tietoja
Sähköisen asiointipalvelun kautta tallennettu palkkatietoilmoitus, jossa tulonsaajalla on TIN-tunniste. Kun ilmoituksen hakee näytölle, tulonsaajasta
näytetään ainoastaan nimi- ja osoitetiedot. TIN-tunnistetta, maakoodia,
syntymäaikaa tai sukupuolta ei näytetä.
Tilanne, jossa lähetetään sähköisen
asiointipalvelun kautta palkkatietoilmoitus, jossa on annettu sijaismaksajan tiedot. Sijaismaksajan tietoja ei
näy lainkaan palkkatietoilmoituksessa. Haku sijaismaksajan tunnisteella sen sijaan toimii, vaikka hakutuloksessa sijaismaksajaa ei näy.
Tilanne, jossa on lähetetty tulorekisteriin palkkatietoilmoitus, jossa on annettu palvelussuhteen voimassaolon
alkupäivä mutta ei loppupäivää:
Sähköisessä asiointipalvelussa ilmoituksen katselussa ilmoituksessa näkyy palvelussuhteen voimassaolon
loppupäivä: 2.1.2010–1.1.0001
Tilanne, jossa palkkatietoilmoituksessa on tulolaji, jolle on annettu tieto
Perusteeton etu (UnjustEnrichment=true). Kun ilmoitusta katsotaan
sähköisessä asiointipalvelussa, Perusteeton etu -tieto ei näy ilmoituksessa.
Kun katsotaan palkkatietoilmoitusta
tai työnantajan erillisilmoitusta sähköisessä asiointipalvelussa ja valitaan
Uusin versio -linkki -> Palautuu virheilmoitus.
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56963

3 - Medium

Tietojen jakelu: Turvakielto-elementti on poimitussa aineistossa
skeeman vastaisesti.

61146

3 - Medium

HI863791: Sähköinen asiointipalvelu, palkkatietoilmoitus - Tieto
eläkevakuutuksesta ei näy

Tilanne, jossa tiedon käyttäjä on tilannut aineistotilauksella tulorekisteristä
aineistoa ja aineistossa on mukana
asiakas, jolla on turvakielto. SensitiveInfoIncluded-elementin pitäisi olla
ensimmäisenä IncomeEarnerOthertietoryhmässä. Nyt elementti on skeeman vastaisesti ryhmän viimeisenä.
Sähköinen asiointipalvelu, palkkatietoilmoitus - Tieto eläkevakuutuksesta
ei näy

Tulorekisterin sidosryhmätestausympäristön sähköisessä asiointipalvelussa 17.10. tiedossa olevat puutteet
Annetut ilmoitukset
-

Hausta puuttuu hakuehtoja ja niissä voi olla puutteita.
Hakutulosten yhteenvedoista puuttuu tietoja.
Tunnisteettomien asiakkaiden haussa on puutteita.

Palkkatietoilmoitusten ja työnantajan erillisilmoitusten katselu
-

Kaikki ilmoituksessa annetut tiedot eivät näy katselunäkymässä.

Palkkatietoilmoitus, verkkolomake
-

Esikatselusta puuttuu tietoja.
Jos valitsee tulonsaajan tunnisteeksi ulkomaisen tunnisteen tai "Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta", ohjelma antaa virheilmoituksen "Tulorekisteriin ei saada yhteyttä".
Päivärahan tyypin Ateriakorvaus ja tulolajin Ateriakorvaus voi antaa samassa
ilmoituksessa, mikä ei ole sallittua.
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 tulolaji 201 Aikapalkka ilmoitettu merityötulona, ohjelma antaa virheilmoituksen
"Tapahtui virhe".
Työnantajan erillisilmoitus, käytä pohjana: Työeläkevakuutuksen työeläkelaitosta ei voi muuttaa.
Osa ilmoitusten tiedoista puuttuu.
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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 pitäisi 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 sivun alalaidasta (ylälaidan Kirjaudu ulos -linkki
toimii).
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/vero-tulorekisteri_sidosryhma/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Virhelistaus/AllItems.aspx
Lisätietoa
Lisätietoa sidosryhmätestauksesta osoitteesta https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehittäjät/sidosryhmätestaus/.

