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Beskrivning
Dokumentet har publicerats.

2.0

11.3.2019

2.1

25.3.2020

Dokumentet har uppdaterats för att motsvara nuläget
för intressentgruppstestningen.
Dokumentet har uppdaterats för att motsvara testningen
för 2020.

CENTRALA TERMER OCH FÖRKLARINGAR TILL DEM
Term

Förklaring
Aktörer som har lagstadgad rätt att få inkomstuppgifter eller annan information från inkomstregistret för att sköta sina arbetsuppgifter.

Informationsanvändare

Informationsanvändare får använda uppgifter hen erhållit från inkomstregistret endast till sina lagstadgade uppgifter. Informationsanvändare är
t.ex. FPA, försäkringsbolag och arbetslöshetskassor.

Informationsproducenter

Aktörer som har en lagstadgad skyldighet att anmäla uppgifter till inkomstregistret. Informationsproducenter är t.ex. arbetsgivare, förmånsbetalare och ställföreträdande betalare.

Omfattande material

Material som lämnas in till inkomstregistret omfattas av de storleks- och
antalsbegränsningar som beskrivits i dokumentet Tekniskt gränssnitt –
Tillämpningsanvisning (pdf). Med omfattande material avses material
som uppfyller maximiantalet av storleks- och antalsbegränsningarna.
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Syftet med den separata testningen av omfattande material
Detta dokument beskriver principerna för intressentgruppstestningen där stora
mängder av omfattande material lämnas in till eller hämtas från inkomstregistret.
Testningen av omfattande material innebär att intressentgrupperna testar sina
egna programvaror och processer med inkomstregistrets gränssnitt för intressentgruppstestningen. Intressentgrupper som dessutom testar informationsproduktionen, kan testa laddningen av omfattande material samt korrigeringen och makuleringen av material i laddningstjänsten.
Vid testningen bör man beakta att inkomstregistrets testmiljöer inte motsvarar inkomstregistrets produktionsmiljö till sin prestanda.
Av e-tjänsten hör endast laddningstjänsten till testningen av omfattande material.
Omfattande material testas alltså inte till exempel med webblanketten i e-tjänsten
eller i sökningen av uppgifter.

2

Tidtabellen för testningen av omfattande material
Man måste alltid komma överens om tidpunkten för testningen av omfattande
material separat med inkomstregistret. En planerad testning måste anmälas per epost till adressen YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi senast två veckor före den
planerade tidpunkten.
Testning av omfattande material schemaläggs. Vid behov föreslår inkomstregistret
en ny tid för intressentgruppen.
Det är möjligt att testa omfattande material under vardagar kl. 08–16. Man reagerar
på eventuella felsituationer endast på vardagar kl. 08–16.

3

Testning av omfattande material

3.1

Testning – informationsanvändare
Informationsanvändaren hämtar det omfattande materialet från SFTP Out-katalogen vid en på förhand överenskommen tidpunkt. Informationsanvändaren har anmält det planerade testet till inkomstregistret på förhand till adressen
YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi och mottagit inkomstregistrets godkännande till
sin tidtabell. Anmälan måste innehålla följande uppgifter:
•
•
•
•
•

testmiljö där testningen genomförs antingen EXT1 (Löner) eller EXT2 (Löner och förmåner)
tidsperiod under vilken man planerar genomföra testningen
typer av material som hämtas
den part som lämnar in de material som ska hämtas till inkomstregistret
(informationsproducent-partner eller inkomstregistret)
planerad materialmängd som ska hämtas på en gång vid testningen.

Informationsanvändaren kan skapa omfattande material på olika sätt.
• Informationsanvändaren kan samarbeta med någon av informationsproducenterna.
• Informationsanvändaren kan fylla i informationsproducentens anmälan om
inledning av testning och erhålla informationsproducentens testkoder. Således kan informationsanvändaren själv skicka anmälningar via gränssnittet eller laddningstjänsten, och erhålla ett önskat antal sådana anmälningar
som hen behöver för testningen.
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Inkomstregistret kan införa anmälningar i testmiljön för intressentgrupper,
som informationsanvändaren skapat med Excel-verktyget som fås från inkomstregistret. Det finns separata verktyg för att skapa anmälningar om
löneuppgifter och anmälningar om förmånsuppgifter och de kan begäras
på adressen YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi. Informationsanvändaren
får då ett begränsat antal sinsemellan olika anmälningar som är avsedda
för testning och vars innehåll hen själv kan fastställa.
Inkomstregistret kan vid behov skapa ett antal anmälningar som är sinsemellan likadana, i vilka man använder betalare, inkomsttagare, datum och
anmälans övriga uppgifter som överenskommits med informationsanvändarna.

Inkomstregistret rekommenderar att intressentgruppen skapar materialet. Vid behov kan inkomstregistret hjälpa till vid utformningen av materialmassan. Om inkomstregistret skapar materialet kommer man överens om materialets storlek, tidpunkt för skapandet och inlämningstidpunkten tillsammans med informationsanvändaren.
3.2

Testning – informationsproducent
Informationsproducenten lämnar in anmälningar om inkomstuppgifter för det omfattande materialet via inkomstregistrets gränssnitt- eller laddningstjänst. Informationsproducenten har anmält det planerade testet till inkomstregistret på förhand till
adressen YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi och mottagit inkomstregistrets godkännande till sin tidtabell. Anmälan måste innehålla följande uppgifter:
•
•
•
•
•
•

3.3

testmiljö där testningen genomförs antingen EXT1 (Löner) eller EXT2 (Löner och förmåner)
tidsperiod under vilken man planerar genomföra testningen
typer av material som lämnas in
vilken kanal som används för inlämning av materialen
planerad materialmängd som ska testas
hur många anmälningar per sekund eller per timme som man har för avsikt
att lämna in.

Testobservationer
Om man vid testningen av omfattande material gör observationer om inkomstregistret ska observationerna anmälas till inkomstregisteret med observationsblanketten för intressentgruppstestningen. Länken till observationsblanketten har sänts
till den testande parten i samband med behandlingen av anmälan om inledning av
testning. Processen och tidtabellen för hanteringen av observationer har beskrivits
i testplanen för intressentgrupper (pdf).

3.4

Avgränsningar
Testning av omfattande material är inte möjlig under planerade uppdateringar av
testmiljön för intressentgrupperna eller under andra planerade underhållsåtgärder.
Datumen för versionsuppdateringarna finns i bilaga 8 till testplanen för intressentgrupper Publiceringsschemat (pdf). Övriga underhållsåtgärder meddelas separat
per e-post med meddelandet för testningen, på webbplatsen inkomstregistret.fi
samt i arbetsrummet Tiimeri som är avsett för testningen.
Inkomstregistret kan vid behov avgränsa testdatamängderna av intressentgrupperna, om det är nödvändigt för att intressentgruppstestningen ska framskrida.
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Information om testningen av omfattande material
Inkomstregistret informerar intressentgrupperna om testningar av omfattande
material. Närmare information skickas per e-post med meddelandet för testningen,
samt i arbetsrummet Tiimeri som är avsett för testningen.
Informationsanvändarna informeras också om testningar som genererar stora datamassor till det material som kommer att distribueras. Informationsanvändarnas
kontaktpersoner för testningen informeras om saken per e-post och i arbetsrummet
Tiimeri som är avsett för testningen.

