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Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

TOIMITUSSELOSTE

PL 325

Tulorekisterin sidosryhmätestaus
27.2.2019 korjausversio

00052 VERO

TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE 27.2.2019
Huoltokatko
Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan uusi korjausversio 27.2.2019.

Tulorekisterisovellus - Korjausversio 27.2.2019
Julkaistava tulorekisterin korjausversio sisältää korjauksia liittyen mm. seuraaviin sähköisen
asiointipalvelun kokonaisuuksiin.





Rajapinta
o Korjataan rajapinnan kautta toimitettujen aineistojen sähköisessä asiointipalvelussa haettuihin ilmoituksiin liittyvä virhe.
Latauspalvelu
o Korjataan mitätöintiaineistoa koskevia tietoja sivulla Lähetetyt aineistot.
o Korjataan mitätöinnin käsittelypalautteeseen liittyvä virhe.
o Korjataan tilanne, jossa Lähetä-painike on jäänyt virheellisesti aktiiviseksi.
Palkkatietoilmoitusten katselu
o Poistetaan Maksun tarkenne -kohta, jos tietoa ei ole annettu.
o Lisätään tulolajit 210 ja 214 tulonsaajan katselunäkymään, jos tulolajit on annettu.
o Korjataan poissaolojakson päivämäärän oletusarvo.
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Sidosryhmien havaintojen perusteella korjatut virheet 27.2.2019
Sidosryhmien havaintoihin perustuvat virhekorjaukset on lueteltu alla olevassa taulukossa.
ID

Severity

Otsikko

74619

3 - Medium HI895501: Palkkatietoilmoituksen katselu: Aineiston yhteyshenkilön (ContactPersons) vastuualue (ResponsibilityCode) ei
näy

Palkkatietoilmoituksen katselu:
Aineiston yhteyshenkilön (ContactPersons) vastuualue (ResponsibilityCode) ei näy.

74476

2 - High

Annetut ilmoitukset / Tietojen haku /
Omat tulotiedot: Yhteenvedossa pitäisi näyttää omalla rivillään tulolaji,
jolle on annettu lisätieto (Takaisinperintä).

63041

3 - Medium HI867132: Lähetetyt aineistot /
Sähköinen asiointipalvelu: Lähetetyt
Haku: Tulorekisterin vastaanotto- aineistot / Haku: Tulorekisterin vaspäivä -hakuehto ei tuota tuloksia taanottopäivä -hakuehto ei tuota tuloksia, vaikka hakee päivällä, jolloin
on vastaanotettu ilmoituksia.

62951

2 - High

HI894654: Annetut ilmoitukset /
Tietojen haku / Omat tulotiedot:
Yhteenvedossa pitäisi näyttää
omalla rivillään tulolaji, jolle on
annettu lisätieto (Takaisinperintä)

HI860354: Latauspalvelu: keskeneräisestä käsittelystä voi virheellisesti ladata käsittelypalautteen

Vaikutus sidosryhmille

Tilanne, jossa ladataan aineisto tulorekisteriin latauspalvelussa. Kun
aineisto on vielä käsittelyssä, käsittelystä on mahdollista ladata keskeneräinen käsittelypalaute. Lopullinen käsittelypalaute muodostuu,
kun käsittely on päättynyt. Keskeneräisestä käsittelystä ei pitäisi muodostua käsittelypalautetta ollenkaan, vaan ainoastaan lopullinen
käsittelypalaute pitäisi olla saatavilla.

Yleiset huomiot




Aineistotilausta tai aineistotilauksen sisältävää aineistoa ei voi mitätöidä, jos aineistopoiminta on jo käynnistetty.
Raportit: Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 600
ja 610.
Kotitaloustyönantaja: Lähetetyt aineistot -toiminnallisuus ei ole käytössä. Lähetettyjä ilmoituksia voi katsella sivulla Annetut ilmoitukset.

Tunnetut puutteet sähköisessä asiointipalvelussa
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Latauspalvelu: Aineistotilauksissa käsittelypalautteeseen muodostuu <ItemVersion>0</ItemVersion>, joka ei ole palautteen skeeman mukainen. Tämä pitää ottaa huomioon vastaanottavassa järjestelmässä, jos käyttäjä haluaa ladata käsittelypalautteen
omaan järjestelmäänsä. Virhe korjataan mahdollisimman pian.
Latauspalvelu: Käsittelypalautteesta puuttuu <IRItemId>-tiedot silloin, kun kyse on palkkatietoilmoituksen tai työnantajan erillisilmoituksen mitätöinnistä. Tämä tarkoittaa, että käsittelypalautteesta ei käy ilmi, mitkä ilmoitukset (ilmoitusviitteet) on mitätöity aineiston perusteella.
Latauspalvelu: Käsittelypalautteessa lukee virheellisesti "palkkatietoilmoitukset" tilanteissa, joissa kyse on erillisilmoituksien mitätöinnistä.
Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.
Raportit: 600 Maksajan palkkatietojen yhteenveto (kertatilaus) ja 602 Maksajan palkkatietoilmoitusten yhteenveto (kertatilaus) muodostetaan 1.1.2019 julkaistussa versiossa dokumentin Raportit tulorekisteristä (versio 1.01, 26.9.2018) perusteella. Tulolajin 407 laskentasääntöön on tulossa muutos, joka toteutetaan myöhemmin.
Raportit toimitetaan suomeksi, vaikka asiointikieli olisi ruotsi tai englanti tai sähköistä asiointipalvelua käytettäisiin ruotsiksi tai englanniksi.
Sähköinen asiointipalvelu aukeaa suomeksi, vaikka asiakas siirtyisi palveluun ruotsin- tai
englanninkieliseltä tulorekisteri.fi-sivulta. Kielen voi vaihtaa sähköisen asiointipalvelun etusivulla ruotsiksi tai englanniksi.
Sähköisen asiointipalvelun virheilmoitukset näytetään suurimmassa osassa tapauksia
sillä kielellä, jolla sähköistä asiointipalvelua käytetään, mutta tietyt virheilmoitukset näytetään vain englanniksi.
Sähköisen asiointipalvelun kieliversiot: englanninkielisessä asiointipalvelussa on käännöspuutteita.

Lisätietoa
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 sidosryhmätestauksesta osoitteesta:
https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehittäjät/sidosryhmätestaus/.

