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Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

TOIMITUSSELOSTE

PL 325

Tulorekisterin sidosryhmätestaus
1.11. kehitysversio

00052 VERO

TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE 29.10.

Huoltokatko
Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan kehitysversio 1.11.2018.
Tulorekisterin sidosryhmätestausympäristössä on huoltokatko julkaistavan kehitysversion vuoksi. Huoltokatko alkaa 30.10.2018 klo 12.00 ja päättyy 1.11.2018
klo 10.00.
Tulorekisterisovellus - Kehitysversio 1.11.2018
Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voi testata seuraavia sopimushallinnan toimintoja:
Tiedon tuottaja ja tiedon käyttäjä



Kirjaudu sähköiseen asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksella
Kirjaudu sähköiseen asiointipalveluun Katso-tunnisteella

Tiedon tuottaja





Tee hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi
Katsele voimassa olevia oikeuksia teknisen rajapinnan käyttöön
Hae uutta varmennetta
Katsele varmenteiden tietoja

Tiedon käyttäjä

Muutokset







Valtuuta henkilö sähköisessä asiointipalvelussa
Hae ja katsele valtuuksia sähköisessä asiointipalvelussa
Ylläpidä tiedon käyttäjän valtuutuksia sähköisessä asiointipalvelussa
Hae uutta varmennetta
Katsele varmenteiden tietoja



Valtuuta organisaation pääkäyttäjänä uusia pääkäyttäjiä
 Toiminnallisuus päivitetään sidosryhmätestausympäristön julkaisun
jälkeen jokaiselle tiedon käyttäjälle. Päivityksestä ilmoitetaan erikseen.
Ilmoitus lähetetään sähköpostitse sopimuksessa ilmoitetulle testauksen yhteyshenkilölle.
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Palkkatietoilmoituksen skeeman muutokset:
Tarkemmat käsittelysäännöt on kuvattu dokumentissa Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset
Samalla palkkatietoilmoituksella voi ilmoittaa avoimia voimassaolojaksoja
(= loppupäivää ei ole) ja päättyneitä voimassaoloaikoja. Samana palkanmaksukautena henkilöllä voi olla useita palvelussuhteen voimassaoloaikoja.
Muu luontoisetu, Edun tyyppi: Ravintoetu ja tieto Ravintoedusta peritty
korvaus vastaa verotusarvoa. Korjattu tietoryhmään Ravintoetu (MealBenefit) liittyvää käsittelysääntöä.
Tiedon Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste muutos. Korjattu Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste -tiedon käsittelysääntöä.
Tietokokonaisuus Edustaja muutettu vapaaehtoiseksi.



Aineistotilauksen skeeman muutos:
Tarkemmat käsittelysäännöt on kuvattu dokumentissa Tietojen toimittaminen - Skeemat - Aineistotilaukset
PartyType:n käsittely lisätty aineistotilaukseen.



Jakelun skeeman muutos:
Tarkemmat käsittelysäännöt on kuvattu dokumentissa Tietojen jakelu –
Skeemat - Palkkatietoilmoitukset
Muutettu PayerOther/PayerTypes vapaaehtoiseksi.






TLS-muutos




Tulorekisterin Web Service -rajapinnassa tuetaan sidosryhmätestiympäristössä 1.11.2018 alkaen vain TLS 1.2 -protokollan mukaista tietoliikenteen
salauskäytäntöä.
Lisätietoa on tulorekisterin teknisen rajapinnan soveltamisohjeessa:
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/tekninen-rajapintasoveltamisohje.pdf
Tuotantoympäristössä käytetään 1.1.2019 alkaen samaa käytäntöä.

Sidosryhmien havaintojen perusteella korjatut virheet 1.11.2018
ID

Severity

Otsikko

Vaikutus sidosryhmille

63177

3 - Medium

59213

3 - Medium

HI867754: Sähköinen asiointipalvelu Palkkatietoilmoitus, verkkolomake /
Ilmoituksen tiedot: Palvelussuhteen
päättymisen syy ei näy oikein ilmoituksella
Ylimääräinen väärä virheilmoitus, kun
tulonsaajan MissingId=true -tieto puuttuu

HI867754: Sähköinen asiointipalvelu
- Palkkatietoilmoitus, verkkolomake /
Ilmoituksen tiedot: Palvelussuhteen
päättymisen syy ei näy oikein ilmoituksella
Tilanne, jossa lähetetään palkkatietoilmoitus, josta puuttuu tulonsaajan
MissingId = true -tieto sekä tulonsaajan id. Toinen näistä on pakollinen
tieto. Tilanteesta palautuu kaksi
virheilmoitusta, joista toinen on validi
ja toinen ylimääräinen: IEV0010
Tulonsaajan tunnisteet -tietoryhmä

3 (5)

ja Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta -tieto puuttuvat ja toinen niistä
on pakollinen. IEBV0010 Maksajan
tunnisteet -tietoryhmä ja Maksajalla
ei ole asiakastunnistetta -tieto puuttuvat ja toinen niistä on pakollinen.
53683

2 - High

HI845792: Työnantajan erillisilmoitus:
Ilmoituksella useita työeläkevakuutustietoja - tietojen PensionInsurances ja
SubOrg välinen tarkastus ei toimi

51757

3 - Medium

Sähköinen asiointipalvelu: Käyttäjän
haku - Erillisilmoitushaussa työeläkejärjestelynumero -hakuehto ei toimi

50912

3 - Medium

Annetut ilmoitukset / Käyttäjän haku:
Ammattiluokituksella haku ei toimi

50516

2 - High

Ilmoituksen lähettäminen epäonnistuu,
jos istunto on kestänyt liian kauan

49927

3 - Medium

Ilmoitushaku: Tiedon käyttäjän hakuehdoissa virheellisesti versiohaku

49597

3 - Medium

Palkkatietoilmoitus, verkkolomake Maksajan tiedot: Katselunäkymässä
näytettävät tiedot ovat puutteellisia,
kun kotitalous toimii maksajana

47148

3 - Medium

Palkkatietoilmoitus: Palvelussuhdetietojen Säännöllinen sovittu viikkotyöaika -tietoon ei voi antaa pilkkua

Tilanne, jossa lähetetään työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin rajapinnan kautta. Ilmoituksella on useampi työeläkevakuutusnumero, joista yksi on Kevan. Aliorganisaatiotiedossa on validi Kevan aliorganisaatiotieto. Ilmoituksen pitäisi mennä
läpi. Nyt ilmoitus ei mene läpi, vaan
palauttaa virheen: PV0060 Tuntematon maksajan Aliorganisaation tunnisteen tyyppi -tiedon koodi. Tilanteen voi kiertää antamalla eläkejärjestelynumeroista järjestyksessä
ensimmäisenä Kevan vakuutusnumeron. Tällöin tarkistus toimii.
Sähköinen asiointipalvelu: Käyttäjän
haku - Erillisilmoitushaussa työeläkejärjestelynumero -hakuehto ei
toimi
Annetut ilmoitukset / Käyttäjän haku:
Ammattiluokituksella haku ei toimi
Tilanne, jossa syötetään tietoja sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Lomaketta ei heti lähetetä. Jos istunto on ehtinyt vanhentua,
lähetys antaa ilmoituksen "Lähetys
epäonnistui". Ongelman voi kiertää
kirjautumalla uudelleen, jolloin lomakkeen tiedot pitää täyttää uudelleen.
Ilmoitushaussa tiedon käyttäjällä ei
pitäisi olla kaikkien versioiden hakuvaihtoehtoa. Tiedon käyttäjälle näytetään oletuksena aina voimassaolevista ilmoituksista uusimmat versiot. Nyt ilmoitushaussa on virheellisesti valittavana Kaikki versiot -haku.
Palkkatietoilmoitus, verkkolomake Kun kotitalous toimii maksajana,
maksajan tietojen katselunäkymässä
näytetään Maksajan tyypit Kotitalous
ja Tilapäinen työnantaja -tiedot riippumatta siitä, onko ne valittu vai ei.
Tällä hetkellä ne eivät näy maksajan
tietojen katselunäkymässä, vaikka
tiedot olisi annettu
Palkkatietoilmoitus: Palvelussuhdetietojen Säännöllinen sovittu viikkotyöaika -tietoon ei voi antaa pilkkua
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Tulorekisterin sidosryhmätestausympäristön sähköisessä asiointipalvelussa 1.11. 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.

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.

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 ovat organisaatiolle myönnetyt tekniset roolit, joiden ei pitäisi näkyä tiedon
käyttäjän valtuuksissa. Virhe ilmenee, kun pääkäyttäjä-roolilla siirrytään lisäämään käyttäjiä ja avataan lista organisaation rooleista.

Yleisiä havaintoja
-

Taulukkonäkymissä havaittu käytettävyyden puutteita, jotka tullaan korjaamaan.
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-

Osa toiminnoista toimii huonosti IE-selaimella. Esimerkiksi painikkeita jää
harmaaksi, kun niiden pitäisi olla aktiivisena. Suositellaan käyttämään 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/verotulorekisteri_sidosryhma/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Virhelistaus/AllItems.aspx
Lisätietoa
Lisätietoa sidosryhmätestauksesta osoitteesta
https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehittäjät/sidosryhmätestaus/.

