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Versionshistoria
Version
1.0

Datum
19.04.2018

Beskrivning
Dokumentet har publicerats.

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

I det första skedet från och med 1.1.2019 är informationsanvändarna
Skatteförvaltningen, FPA, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetspensionsanstalterna samt PSC.
I det andra skedet från och med 1.1.2020 omfattar informationsanvändarna dessutom bland annat Statistikcentralen, Utbildningsfonden, skadeförsäkringsanstalterna, arbetslöshetskassorna, ANM:s förvaltningsområde, kommunerna och arbetarskyddsmyndigheten.

Informationsproducenter

Alla företag och andra aktörer som är skyldiga att anmäla information
om löner, pensioner eller förmåner i Finland för någon användare av
inkomstregistret.

Omfattande material

Material som lämnas in till inkomstregistret och material som delas ut
från inkomstregistret omfattas av de storleks- och antalsbegränsningar
som beskrivits i dokumentet Tekniskt gränssnitt – Tillämpningsanvisning. 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 intressentgrupptestningen.

2

Tidtabellen för testningen av omfattande material
Testningen av omfattande material kan påbörjas i april 2018. Man ska alltid komma
överens om tidpunkten för testningen av omfattande material separat med inkomstregisterprojektet. En planerad testning ska anmälas per e-post till adressen
YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi senast två veckor före den planerade tidpunkten. Inkomstregisterprojektet besvarar anmälningen och berättar om intressentgruppen kan genomföra testningen av omfattande material enligt planen.
Inkomstregisterprojektet schemalägger testerna av omfattande material så att de
olika intressentgrupperna genomför sina tester under olika tider. Vid behov föreslår
inkomstregisterprojektet en ny tid för en intressentgrupp, om man redan har kommit överens om testning av omfattande material med en annan intressentgrupp vid
den tidpunkt som anmälts.
Testningen av omfattande material kan genomföras under den sedvanliga testningstiden på vardagar kl. 08.00–16.00, om man inte kommer överens om en annan tidpunkt med inkomstregisterprojektet. Man reagerar på eventuella felsituationer endast på vardagar kl. 08.00–16.00.
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Testning av omfattande material

3.1

Testning – informationsanvändare
Informationsanvändaren hämtar det omfattande materialet från SFTP Outkatalogen vid en på förhand överenskommen tidpunkt. Informationsanvändaren
har anmält det planerade testet till inkomstregisterprojektet på förhand till adressen
YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi och mottagit inkomstregisterprojektets godkännande till sin tidtabell. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:





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 eller inkomstregisterprojektet)
planerad materialmängd som hämtas på en gång vid testningen.

Vid behov kan inkomstregisterprojektet hjälpa till vid utformningen av materialmassan. Informationsanvändaren lämnar kundnummer för utformningen av omfattande
material till inkomstregisterprojektet. Inkomstregisterprojektet utformar materialet
före den överenskomna tidpunkten och informationsanvändaren beställer materialet vid den överenskomna tidpunkten.
3.2

Testning – informationsproducent
Informationsproducenten lämnar in anmälningar om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälningar för det omfattande materialet via inkomstregistrets
gränssnitt. Informationsproducenten har anmält det planerade testet till inkomstregisterprojektet på förhand till adressen YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi och
mottagit inkomstregisterprojektets godkännande till sin tidtabell. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:
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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
Eventuella observationer relaterade till testningen av omfattande material ska anmälas till inkomstregisterprojektet på en observationsblankett. Länken till observationsblanketten har sänts till den testande parten i samband med behandlingen av
testavtalet. Processen för hanteringen av fel har beskrivits i testplanen för intressentgrupper i kapitel 7.
Sådana fel i inkomstregistret som en intressentgrupp vill att ska behandlas och åtgärdas före införandet 1.1.2019 ska anmälas till inkomstregisterprojektet senast
1.10.2018. Det sista korrigeringspaketet installeras i testmiljön 1.11.2018. Därefter
korrigeras endast kritiska fel som förhindrar produktionen.

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 publiceringsschemat. Övriga underhållsåtgärder meddelas separat på en distributionslista om störningar per e-post,
på webbplatsen inkomstregister.fi samt på arbetsytan för testningen.
Inkomstregisterprojektet 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
Inkomstregisterprojektet informerar intressentgrupperna om sådana kommande
testningar av omfattande material som kan inverka på användningen av testmiljön
för intressentgrupperna på en distributionslista om störningar per e-post, på webbplatsen inkomstregister.fi samt på arbetsytan för testningen.
Informationsanvändarna informeras också om testningar som genererar stora datamassor till det material som kommer att distribueras. Informationsanvändarnas
kontaktpersoner för testningen får informationen per e-post och på arbetsytan för
testningen.

