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Tulorekisterin sidosryhmätestaus
13.8. kehitysversio, toimitusselosteen täydennys

00052 VERO

TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE 13.8.2018

Tulorekisterisovellus - Kehitysversio 13.8.2018
Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan uusi versio 13.8.2018.
Julkaistava versio sisältää tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun seuraavat uudet osakokonaisuudet:
•

•
•

•

Palkkatietoilmoitus, verkkolomake
• Lisää palkkatietoilmoitus
• Korjaa palkkatietoilmoitusta
• Mitätöi palkkatietoilmoitus
• Hae ja katsele palkkatietoilmoituksia
Tulorekisteriin toimitettujen aineistojen haku ja katselu
• Tiedon tuottajan näkymä
• Tiedon käyttäjän näkymä
Työnantajan erillisilmoitus, verkkolomake
• Lisää työnantajan erillisilmoitus
• Korjaa työnantajan erillisilmoitusta
• Mitätöi työnantajan erillisilmoitus
• Hae ja katsele työnantajan erillisilmoituksia
Tiedon käyttäjän roolit ja käyttövaltuudet
• Hae ja katsele valtuuksia sähköisessä asiointipalvelussa
• Roolit ja käyttövaltuudet - Valtuuta oma työntekijä sähköisessä asiointipalvelussa
• Ylläpidä tiedon käyttäjän valtuutuksia sähköisessä asiointipalvelussa

Rajaukset
Sähköisen asiointipalvelun testaukseen julkaistavasta kokonaisuudesta on rajattu pois
seuraavat osakokonaisuudet:
•
•
•
•
•
•
•

Aineistotilaukset, verkkolomake
Raportit
Kokonaisten aineistojen mitätöinnit
• Mitätöi palkkatietoilmoituksia sisältävä aineisto
• Mitätöi työnantajan erillisilmoituksia sisältävä aineisto
Sopimushallinta
Kirjautuminen Katso-tunnisteella
Palkkatietoilmoitus, verkkolomake - Tiedot kansainvälisestä työskentelystä
Palkkatietoilmoitus, verkkolomake - Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus
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Muuta huomioitavaa




Julkaisun yhteydessä tyhjenee lista, jolla näytetään latauspalvelun kautta tulorekisteriin
ladatut aineistot. Aikaisempien aineistojen sisältämät ilmoitukset ovat edelleen tulorekisterin kannassa ja ilmoituksia voi hakea ilmoitushaun kautta.
Käyttöliittymän ulkoasun viimeistely on työn alla, eikä nyt julkaistava versio ole lopullinen versio käyttöliittymästä.
Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkieliset käyttöliittymät ovat työn alla, ja
tekstit voivat olla osin puutteellisia.

Huoltokatko
Tulorekisterin sidosryhmätestausympäristössä on huoltokatko julkaistavan kehitysversion
vuoksi. Huoltokatko alkaa keskiviikkona 8.8.2018 klo 10 ja päättyy maanantaina 13.8.2018
klo 10.00.

Korjatut virheet 13.8.2018
48598

48597

45113

43171

3 - Medium HI833900: SFTP-rajapinnassa siirretyn tiedoston palautustiedoston nimi

Tilanne, jossa SFTP kanavaan on toimitettu pyyntösanoma, joka ei mene
skeema- tai varmennetarkistuksesta läpi: vastaussanoman nimeäminen ei
vastaa määrittelyä. Nimen pitäisi olla muotoa
DeliveryDataType>_<FileId>_<IRDeliveryId>.xml
1 - Critical HI833900: SFTP: StatusResponse on skeeman vastainen - sanomalla tyhjä DeliveryData
Tilanne, jossa SFTP kanavaan on toimitettu pyyntösanoma, joka ei mene
tietoryhmä
skeema- tai varmennetarkistuksesta läpi: StatusResponse sanomalla on
tyhjä DeliveryData tietoryhmä.
2 - High
HI824194: Latauspalvelu - Lähetetty aineisto jää tilaan: lähettämiäsi tietoja tarkastetaan
Tilanne, jossa lähetetään latauspalvelun kautta palkkatietoaineisto. Tiedosto
jää käsittely-tilaan, eikä mene läpi. Ongelma liittyy tiedostun suureen
kokoon.
2 - High
HI816953: WS viivästetyssä kanavassa isompi palkkatietoilmoitusaineisto jää pääsääntöisesti Tilanne, jossa lähetetään WS-viivästetyssä kanavassa palkkatietoilmoituksia
tilaan 2
sisältävä aineisto, jossa 110 ilmoitusta. Pitäisi mennä läpi ja palauttaa
Vastauksena saadaan status 2 ja aineisto jää käsittelyyn.

29024

3 - Medium HI765669 : Puutteellisen SendWageReports-pyynnön vastauksena tulee väärä SoapFaultrakenne

28947

3 - Medium Palkkatietoilmoitus: Vastaanottokuittauksesta puuttuu source tieto

15961

3 - Medium Työnantajan erillisilmoitus: Aineisto jää käsittelyyn (status=2), kun korvauksen kohteena
mitätöity ilmoitus

Tilanne, jossa lähetetty viivästetyssä Web Service kanavassa
palkkatietoilmoitus-aineisto, joka on skeeman vastainen -> Vastaanottopalautteessa on kaksi kertaa sisäkkäin Envelope- ja Body-elementit. Tämä
on virheellinen rakenne, Envelope ja Body rakenteen pitäisi olla sanomalla
vain yhden kerran.
Tilanne, jossa lähetetään palkkatietoilmoitus ja saadaan vastauksena
vastaanottokuittaus (AckFromIr). DeliveryData-tietoryhmässä pitäisi
palauttaa vastaanotetun aineiston yleistiedot samansisältöisenä kuin ne on
vastaanotettu tulorekisteriin -> Vastaanottosanomalta puuttuu tieto Source.
Tilanne, jossa lähetetään erillisilmoitukselle korvaava ilmoitus ja kohteena
on mitätöity ilmoitus. Pitäisi hylkääntyä käsittelyssä ja palauttaa
virheilmoitus, josta ilmenee että korvausta yritetään tehdä mitätöidylle
ilmoitukselle -> Nyt ilmoitus jää tilaan 2 (käsittelyssä)
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Tunnetut virheet
Sähköisen asiointipalvelun tunnetut virheet on listattu oheisessa taulukossa. Lisäksi alla
on lueteltu yleisiä havaintoja sähköisen asiointipalvelun toiminnoista, joiden toteutus on
vielä keskeneräinen:





Ilmoitushaun hakutulosjoukon esitettäviä tietoja ei ole viimeistelty
Kaikkia hakupillereitä ei ole vielä toteutettu
Hakupillerien tekstit ovat vielä keskeneräisiä
Osa annetuista tiedoista ei näy palkkatietoilmoituksen katselussa

ID

Severity

Otsikko

Vaikutus sidosryhmille

50516

2 - High

Ilmoituksen lähettäminen epäonnistuu, jos istunto on kestänyt liian kauan

50032

2 - High

Käyttäjä haku - sijaismaksajan
lisäämää palkkatietoilmoitusta
ei löydy

49926

2 - High

Palkkatietoilmoitus - "Käytä
pohjana" tuo arvoja, joita ei ole
annettu

47751

2 - High

Palkkatietoilmoituksen katselu:
"Ilmoitukseen ei sisälly poissaolotietoja" -teksti näkyy, vaikka
ilmoituksella ei ole poissaolotietoja

47752

2 - High

47753

2 - High

48976

3 - Medium

48987

3 - Medium

Palkkatietoilmoituksen katselu:
Palvelussuhdetiedoissa näkyy
arvoina aina nollat
Palkkatietoilmoitus: Tulolajissa
303 (ravintoetu) ei näy "Ravintoedusta peritty korvaus vastaa
verotusarvoa"
Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Hakuehtona on annettu
tulonsaaja, mutta hakutuloksissa näkyy edelleen Tulonsaaja-sarake.
Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Kun valitsee tulonsaajan, jolla ei ole suomalaista
henkilötunnusta, tapahtuu virhe

Tilanne, jossa syötetään tietoja sähköisessä asiointipalvelussa verkkolomakkeella. Lomaketta ei heti lähetetä. Jos istunto on ehtinyt vanhentua, annetaan ilmoitus "Lähetys epäonnistui". Ongelman
pääsee kiertämään kirjautumalla uudelleen, jolloin lomakkeen tiedot pitää täyttää
uudelleen.
Tilanne, jossa tiedon käyttäjä hakee varsinaisen työnantajan Y-tunnuksella ja maksupäivävälillä ilmoituksia. Pitäisi löytyä
työnantajan itsensä lisäämät sekä sijaismaksajan lisäämät ilmoitukset. Ei löydy
kuin varsinaisen työnantajan itsensä lisäämä ilmoitus.
Palkkatietoilmoituksen syötössä otetaan
pohjaksi palkkatietoilmoitus. Tuo virheellisesti palvelussuhteen loppupäiväksi arvon
"01.01.0001".
Palkkatietoilmoituksen katselu: "Ilmoitukseen ei sisälly poissaoloja" -teksti näkyy,
vaikka ilmoituksella ei ole poissaolotietoja
-> Otsikko-tekstiä ei pitäisi näkyä ollenkaan, jos ilmoituksella ei ole poissaolotietoja.
Palkkatietoilmoituksen katselu: Palvelussuhdetiedoissa näkyy arvoina aina nollat
Palkkatietoilmoitus: Tulolajissa 303 (ravintoetu) ei näy "Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa"
Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Hakuehtona on annettu tulonsaaja, mutta hakutuloksissa näkyy edelleen Tulonsaajasarake.
Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Kun valitsee tulonsaajan, jolla ei ole suomalaista
henkilötunnusta, tapahtuu virhe
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48980

3 - Medium

Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Poissaoloista puuttuvat
tulonsaajatiedot eri tilanteissa

48547

3 - Medium

48960

3 - Medium

48452

3 - Medium

49003

3 - Medium

48504

3 - Medium

48434

3 - Medium

48796

3 - Medium

48982

3 - Medium

48169

3 - Medium

50338

3 - Medium

48645

3 - Medium

Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Tulonsaaja-sarake jää
tyhjäksi, jos ilmoituksella ei ole
annettu tulonsaajan nimeä
Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Yhteenvedossa tulolajien lajittelu puuttuu
Annetut ilmoitukset / Tiedon
käyttäjän haku: Hakuehdoissa
voi antaa kaksi maksupäiväväliä
Annetut ilmoitukset / Tiedon
käyttäjän haku: "Ilmoitus vastaanotettu" -haku ei toimi
Annetut ilmoitukset / Tiedon
käyttäjän haku: Maksajan tietoihin ei voi porautua hakulistalta,
jos tulonsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta
Annetut ilmoitukset / Tiedon
käyttäjän haku: Poissaolothaku ei toimi
Annetut ilmoitukset / Tiedon
tuottajan haku: "Poissaolot" ei
näytä kaikissa ilmoituksissa tulonsaajan nimeä
Annetut ilmoitukset / Tiedon
tuottajan hakutulokset: Oletushaulla tulee näkyviin Tulonsaaja-sarake ja Kanava-sarake
on tyhjä
Annetut ilmoitukset / Tiedon
tuottajan hakutulokset: Poissaoloilmoituksen avaaminen palauttaa aina viimeisimmän version ilmoituksesta eikä valittua
versiota
Haku: Ilmoitushaun yhteenvedossa tulolajit eivät ole järjestyksessä
Haut: Näytetään virhe, jos pakollisia hakuehtoja ei ole annettu

Tiedon tuottaja hakee omia ilmoituksiaan
oletushaulla -> Löytyy "Ilmoitukset, joissa
on poissaolotietoja". Poraudun tähän näkymään: Palkallisista poissaoloista puuttuu
tulonsaajatieto, jos ilmoituksella on vain
tunniste (pitäisi näyttää se), ja palkattomista poissaoloista puuttuu tulonsaajatieto, vaikka ilmoituksella olisi annettukin
tulonsaajan nimi.
Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Tulonsaaja-sarake jää tyhjäksi, jos ilmoituksella
ei ole annettu tulonsaajan nimeä
Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: Yhteenvedossa tulolajien lajittelu puuttuu
Annetut ilmoitukset / Tiedon käyttäjän
haku: Hakuehdoissa voi antaa kaksi maksupäiväväliä
Käyttäjän palkkatietoilmoitusten haussa ei
toimi "Ilmoitus vastaanotettu" -hakuväli.
Annetut ilmoitukset / Tiedon käyttäjän
haku: Maksajan tietoihin ei voi porautua
hakulistalta, jos tulonsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta
Annetut ilmoitukset / Tiedon käyttäjän
haku: Poissaolot-haku ei toimi
Annetut ilmoitukset / Tiedon tuottajan
haku: "Poissaolot" ei näytä kaikissa ilmoituksissa tulonsaajan nimeä
Annetut ilmoitukset / Tiedon tuottajan hakutulokset: Oletushaulla tulee näkyviin Tulonsaaja-sarake ja Kanava-sarake on tyhjä
Annetut ilmoitukset / Tiedon tuottajan hakutulokset: Poissaoloilmoituksen avaaminen palauttaa aina viimeisimmän version
ilmoituksesta eikä valittua versiota
Haku: Ilmoitushaun yhteenvedossa tulolajit
eivät ole järjestyksessä
Jos tehdään haku siten, että kaikkia pakollisia hakuehtoja ei ole annettu, annetaan
virheellisesti virheilmoitus. Haku-painikkeen pitäisi aktivoitua vasta, kun pakolliset
hakuehdot on annettu.
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49927

3 - Medium

Ilmoitushaku: Tiedon käyttäjän
hakuehdoissa virheellisesti versiohaku

43650

3 - Medium

Lähetetyt aineistot / Hakuehdot: Aiemmin valitut hakupillerit
jäävät muistiin

44397

3 - Medium

Navigaatio: Hakutuloslistauksilta puuttuu back-nappula

48985

3 - Medium

49000

3 - Medium

49622

3 - Medium

46155

3 - Medium

Palkkatietoilmoituksen katseIu:
Tulolajin yksikköhinnan desimaalit muuttuvat virheellisesti
kokonaisluvuiksi
Palkkatietoilmoituksen korjaaminen: Maksaja toimii sijaismaksajana -valinta ei tallennu
Palkkatietoilmoituksen tiedot /
Tulolajin määrään ei voi syöttää
pilkkua
Palkkatietoilmoituksen tiedot /
Tulonsaaja: "Työskentelyjaksot
Suomessa" on näkyvillä, vaikka
kyseessä on täydentävä tieto

48449

3 - Medium

48986

3 - Medium

48984

3 - Medium

49597

3 - Medium

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

49598

3 - Medium

Palkkatietoilmoitus: Maksajan
tiedot (myös ilmoittamisen tiedot): Aliorganisaation tunnisteen tyypiksi ei ole esivalittuna
Kevan ilmoittajakoodistoa

Palkkatietoilmoitus / työnantajan erillisilmoitus: Tulolaji-haun
rajauksissa ei nyt oteta huomioon ilmoitustyyppiä
Palkkatietoilmoituksen korjaaminen: Ilmoituksen tarkemmat
tiedot eivät avaudu korjattaviksi
Palkkatietoilmoituksen korjaaminen: Päivämäärät ovat väärässä muodossa

Ilmoitushaussa tiedon käyttäjällä ei pitäisi
olla kaikkien versioiden hakuvaihtoehtoa.
Tiedon käyttäjälle oletuksena on aina voimassaolevista ilmoituksista uusimmat versiot. Nyt ilmoitushaussa on virheellisesti
valittavana "Kaikki versiot" -haku.
Jos on käyttänyt hakua aiemmin ja on valinnut joitain hakupillereitä, ne tulevat näkyviin myös silloin, kun hakee aineiston sisällä olevia ilmoituksia.
Navigaatio: Hakutuloslistauksilta puuttuu
back-nappula
Palkkatietoilmoituksen katseIu: Tulolajin
yksikköhinnan desimaalit muuttuu virheellisesti kokonaisluvuiksi
Palkkatietoilmoituksen korjaaminen: Maksaja toimii sijaismaksajana -valinta ei tallennu
Palkkatietoilmoituksen tiedot / Tulolajin
määrään ei voi syöttää pilkkua
"Työskentelyjaksot Suomessa" ja sen kentät (Alkupäivä, Loppupäivä ja Työskentelypäivien lukumäärä) ovat oletuksena näkyvillä ilmoitusta täytettäessä. Ei pitäisi näkyä oletuksena, koska kyseessä on täydentävä tieto. Pitäisi tulla näkyville vasta,
kun on valittu "Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä" ja "Rajoitetusti verovelvollinen".
Palkkatietoilmoitus / työnantajan erillisilmoitus: Tulolaji-haun rajauksissa ei nyt
oteta huomioon ilmoitustyyppiä
Palkkatietoilmoituksen korjaaminen: Ilmoituksen tarkemmat tiedot eivät avaudu korjattaviksi
Valitaan palkkatietoilmoitus korjattavaksi.
Päivämäärät: "Suorituksen maksupäivä tai
muu ilmoituspäivä" sekä tulonsaajan syntymäaika ovat väärässä muodossa -> Pitäisi olla samassa muodossa kuin esim.
palkanmaksukauden alkupäivä.
Palkkatietoilmoituksen verkkolomakkeella,
kun maksajana toimii kotitalous, 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
Palkkatietoilmoituksen verkkolomakkeella
maksajan aliorganisaation tunnisteen tyypiksi pitäisi olla esivalittuna Kevan ilmoittajakoodisto. Nyt esivalintaa ei ole.
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47148

3 - Medium

Palkkatietoilmoitus: Palvelussuhdetietojen
"Säännöllinen
sovittu viikkotyöaika" -kohtaan
ei voi antaa pilkkua
Palkkatietoilmoituksen katselu:
Tulonsaajan nimi ei näy otsikossa

50271

3 - Medium

49653

3 - Medium

Palkkatietoilmoituksen katselu:
osa annetuista tiedoista ei näy

49196

3 - Medium

49199

3 - Medium

49202

3 - Medium

48932

4 - Low

48318

4 - Low

Valtuutukset / Samalle henkilölle voi antaa useampaan kertaan valtuuden
Valtuutukset / Valtuuksien ylläpito: Valtuuden loppupäiväksi
voi antaa menneen ajankohdan
Valtuutukset / Valtuuta henkilö:
Henkilön nimen voi jättää tyhjäksi
Annetut ilmoitukset / Hakuehdot: Hakuehdoista ei voi poistaa "Uusin versio" -vaihtoehtoa
Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: "Ei palkanmaksua" -tieto
on euroina, kun halutaan antaa
lukumäärä

48977

4 - Low

48492

4 - Low

50315

4 - Low

49705

4 - Low

49690

4 - Low

Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: "Ilmoituksen tyyppi" on
näkyvillä, vaikka on haettu vain
yhdentyyppisiä ilmoituksia
Annetut ilmoitukset / Tiedon
tuottajan haku: Kohdekauteen
ei voi antaa kuukautta hakuehdoksi
Ilmoituksen tiedot: Euromääräkenttä piilottaa toisen desimaalin
Palkkatietoilmoituksen verkkolomake - Maksajan tiedot:
Edustajan tietojen syöttökentät
näytetään lähtötilanteessa virheellisesti

Palkkatietoilmoitus: Maksajan
tiedot: Sijaismaksajan tyypiksi
ei ole esivalittuna Y-tunnusta

Palkkatietoilmoitus: Palvelussuhdetietojen
"Säännöllinen sovittu viikkotyöaika" -kohtaan ei voi antaa pilkkua
Palkkatietoilmoituksen katselu: Tulonsaajan nimi ei näy otsikossa, jos tulonsaajalle
on ilmoituksella annettu yrityksen nimi. Jos
ilmoituksella on sukunimi ja etunimi, ne näkyvät otsikossa.
Palkkatietoilmoituksen katselunäkymästä
puuttuvat seuraavat tiedot: Tulonsaajan
osoite kotivaltiossa, Tulonsaajan osoite
työskentelyvaltiossa
ja
Palkkauksen
muoto. Tulolajeista ei näy ansaintakausia.

Valtuutukset / Valtuuksien ylläpito: Valtuuden loppupäiväksi voi antaa menneen
ajankohdan
Valtuutukset / Valtuuta henkilö: Henkilön
nimen voi jättää tyhjäksi
Annetut ilmoitukset / Hakuehdot: Hakuehdoista ei voi poistaa "Uusin versio" -vaihtoehtoa
Ei palkanmaksua tiedolla haku toimii,
mutta tuo näkyviin euromäärän, kun haluttaisiin antaa sellaisten ilmoitusten lukumäärä, joissa on annettu tieto "Ei palkanmaksua"
Annetut ilmoitukset / Hakutulokset: "Ilmoituksen tyyppi" on näkyvillä, vaikka on haettu vain yhdentyyppisiä ilmoituksia
Annetut ilmoitukset / Tiedon tuottajan
haku: Kohdekauteen ei voi antaa kuukautta hakuehdoksi
Ilmoituksen tiedot: Euromäärä-kenttä piilottaa toisen desimaalin
Palkkatietoilmoituksen
syöttämisessä
edustajan tietojen syöttökentistä on lähtötilanteessa näkyvillä vain edustajan nimi.
Edustajan tietojen syöttökentistä pitäisi olla
lähtötilanteessa näkyvillä nimi, tunnisteen
tyyppi ja tunniste. Tunnisteen tyypiksi pitäisi olla esivalittuna suomalainen henkilötunnus.
Palkkatietoilmoitus: Maksajan tiedot: Sijaismaksajan tyypiksi ei ole esivalittuna Ytunnusta
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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/.

