1 (2)
Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

TOIMITUSSELOSTE

PL 325

Tulorekisterin sidosryhmätestaus
14.5. kehitysversio

00052 VERO

TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE 11.5.2018

Tulorekisterisovellus - Kehitysversio 14.5.2018
Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen 14.5.2018 julkaistava kehitysversio sisältää seuraavat latauspalvelun toiminnallisuudet.
Tiedon käyttäjän palvelut
•
•
•

Aineistotilaus, uusi tilaus
Aineistotilauksen mitätöinti
Aineistotilauksia sisältävän aineiston mitätöinti

Tiedon tuottajan palvelut
•
•
•
•
•
•

Palkkatietoilmoitus, uusi ja korvaava ilmoitus
Työnantajan erillisilmoitus, uusi ja korvaava ilmoitus
Palkkatietoilmoituksen mitätöinti
Palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston mitätöinti
Työnantajan erillisilmoituksen mitätöinti
Työnantajan erillisilmoituksia sisältävän aineiston mitätöinti

Huoltokatko
Sidosryhmätestausympäristössä on kehitysversion asennuksesta johtuva huoltokatko 11.5.2018 klo 12.00 - 14.5.2018 klo 12.00
Tuetut selaimet
Tulorekisterin sidosryhmätestausympäristön latauspalvelu on tällä hetkellä testattavissa
ainakin seuraavilla yleisesti käytössä olevilla selaimilla: IE10, Edge ja Chrome. Tällä hetkellä latauspalvelu ei tue Firefox-selainta.

Korjatut virheet 14.5.2018
ID
35328

Otsikko
Palkkatietoilmoitus - Työeläkelaitoksen yhtiötunnus 5
merkkiä. Ilmoitus hylätään käsittelyssä

33386

HI785603 Tulorekisterin jakeluaineiston
MainSubscriptionId tiedossa on DeliveryId:n arvo

33385

HI785604: SFTP jaettava aineisto - tiedoston nimi
muodostuu väärin

Vaikutus sidosryhmille
Tilanne, jossa lähetetään palkkatietoilmoitus ja työeläkejärjestelynumerona on sellaisen yhtiön numero, jonka
yhtiötunnus on 5 merkkinen. Palkkatietoilmoituksen pitäisi mennä hyväksytysti läpi tulorekisteriin. -> Nyt antaa
virheellisesti ilmoituksen: PIV0100, Työeläkelaitoksen yhtiötunnus -tieto ei vastaa Eläkejärjestelynumero-tietoa. Tämä
virhe estää eläkesäätöiden testauksen etenemisen.
Tilanne, jossa lähetetään aineistotilaus ja tilauksen perusteella muodostuu aineisto SFTP Out-hakemistoon.
Jakelutiedoston MainSubscriptionId tiedossa on DeliveryId:n arvo -> Pitäisi olla lähetetyn aineistotilauksen
MainSubscriptionId arvo.
Tilanne, jossa lähetetään aineistotilaus ja tilauksen perusteella muodostuu aineisto SFTP Out-hakemistoon.
Jakelutiedoston nimen pitäisi mudostua aineistotilauksella annetun MainSubscriptionId tiedon perusteella. -> Nyt
muodostuu virheellisesti tulorekisterin muodostaman IRMainSubscriptionId tiedon perusteella
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Tunnetut virheet
Latauspalvelun julkaistu versio on vielä toiminnoiltaan osin keskeneräinen. Puutteita on seuraavissa toiminnallisuuksissa:






Palvelusta uloskirjautuminen ei tällä hetkellä toimi.
Käyttöliittymän ulkoasua ei ole viimeistelty ja käytettävyydessä on puutteita.
Jos aineisto hylätään, linkki käsittelypalautteeseen ei näy käyttöliittymällä
lähetettyjen aineistojen listalla. Tämän vuoksi hylätyn aineiston virheilmoitusta ei pääse avaamaan.
Käsittelypalautteet eivät tällä hetkellä vastaa tulorekisterin vastaussanoman skeemaa.

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 osoitteessa
https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehittäjät/sidosryhmätestaus/.

