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CENTRALA TERMER OCH FÖRKLARINGAR TILL DEM
Term

Förklaring

Informationsanvändare

Aktörer som har lagstadgad rätt att få inkomstuppgifter eller annan information från inkomstregistret för att sköta sina arbetsuppgifter. Informationsanvändaren får använda uppgifter den erhållit från inkomstregistret
endast för sina lagstadgade uppgifter. Informationsanvändare är t.ex.
FPA, Skatteförvaltningen, försäkringsbolagen och arbetslöshetskassorna.

Informationsproducenter

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

Omfattande material

Det finns storleks- och antalsbegränsningar för material som ska överlämnas till inkomstregistret. Dessa har beskrivits i dokumentet Tekniskt
gränssnitt – Tillämpningsanvisning (pdf). Som omfattande material ses
material som uppfyller maximimängden vad gäller storleks- och antalsbegränsningarna.
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1

Syftet med separat testning av omfattande material
I detta dokument beskrivs principerna för intressentgruppstestning, i vilken stora
materialmassor sänds till eller hämtas från inkomstregistret. Vid testning av omfattande material testar intressentgrupperna sina egna program och processer och de
använder inkomstregistrets gränssnitt för intressentgruppstestning för denna testning. Därtill kan intressentgrupper som testar produktion av uppgifter testa laddning av omfattande material och korrigering och makulering av uppgifter i laddningstjänsten.
I testningen ska det beaktas att inkomstregistrets testmiljö inte motsvarar inkomstregistrets produktionsmiljö vad gäller prestanda.
Vad gäller e-tjänsten omfattar separat testning av omfattande material enbart laddningstjänsten. Det vill säga att omfattande material inte testas till exempel med
webblanketten eller i informationssökningen i e-tjänsten.

2

Tidsplan för testning av omfattande material
Tidpunkten för testning av omfattande material ska alltid överenskommas separat
med inkomstregistret. Den planerade testningen anmäls med kontaktblanketten för
testning senast två veckor innan den planerade starttidpunkten. Inkomstregistret
föreslår vid behov en ny tid för intressentgruppen.
Omfattande material kan testas vardagar kl. 8–16. Inkomstregistret reagerar på
eventuella felsituationer enbart vardagar kl. 8–16.

3

Testning med omfattande material

3.1

Testning – informationsanvändare
En informationsanvändare hämtar omfattande material från SFTP Out-registret under en tidpunkt som överenskommits på förhand. Informationsanvändaren har i förväg underrättat inkomstregistret om det planerade testet med kontaktblanketten för
testning och fått ett godkännande av tidsplanen av inkomstregistret. Följande uppgifter ska anmälas med blanketten:





datum och klockslag, då testningen är avsedd att genomföras
typer av material som ska hämtas
den aktör som överlämnar det material som ska hämtas till inkomstregistret
(informationsproducent, partner eller inkomstregistret)
den planerade materialmängden, som enligt planerna ska hämtas på en
gång vid testningen.

Informationsanvändaren kan producera omfattande material på olika sätt.
 Informationsanvändaren kan samarbeta med en informationsproducent.
 Informationsanvändaren kan fylla i anmälan om inledning av testning för informationsproducenter och få testkoder för informationsproducenter. Följaktligen kan informationsanvändaren själv sända anmälningar via själva gränssnittet eller laddningstjänsten och få en önskad och behövlig mängd anmälningar för testningen.
 Inkomstregistret kan föra anmälningar som informationsanvändaren skapat
med det Excel-verktyg som fås av inkomstregistret till miljön för intressentgruppstestningen. Det finns separata verktyg för att skapa anmälningar om
löneuppgifter och anmälningar om förmånsuppgifter, vilka fås genom att
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sända en begäran med kontaktblanketten för testning. Då får informationsanvändaren för testningen en begränsad mängd anmälningar som sinsemellan är olika, vars innehåll de själva kan fastställa.
Inkomstregistret kan vid behov bilda en mängd anmälningar som sinsemellan är likadana och i vilka betalare, inkomsttagare, datum och andra anmälningsuppgifter vilka överenskommits med informationsanvändaren används.



Inkomstregistret rekommenderar att intressentgruppen bildar materialet. Inkomstregistret hjälper vid behov att bilda materialmassan. Om inkomstregistret bildar
materialet, överenskoms materialstorleken, tidpunkten för bildandet och tidpunkten
för sändning av materialbeställning tillsammans med informationsanvändaren.

3.2

Testning – informationsproducent
En informationsproducent sänder anmälningar om inkomstuppgifter med omfattande material genom att använda inkomstregistrets gränssnitt eller laddningstjänst. Informationsproducenten har underrättat inkomstregistret om det planerade
testet i förväg på kontaktblanketten för testning och fått godkännande för tidsplanen av inkomstregistret. Följande uppgifter ska anmälas med blanketten:







datum och klockslag, då testningen är avsedd att genomföras
typer av material som ska överlämnas
kanal via vilken material överlämnas
den mängd material som sänds och maximiantalet anmälningar i ett
material
de testkoder som används i testningen (testkoder som fåtts av inkomstregistret eller testarens egna avidentifierade testkoder)
hur många anmälningar per sekund eller timme man avser sända.

Innan testningen inleds, ska intressentgruppen ta del av anvisningen Tekniskt
gränssnitt – Sändning av uppgifter till inkomstregistret kapitel 4 (Val av sändningskanaler och rekommendationer).
3.3

Användning av egna testkoder
Inkomstregistret rekommenderar användning av de testkoder som fåtts av inkomstregistret
vid testningen. En intressentgrupp kan testa inkomstregistret också med egna testkoder. Ett
rimligt antal egna testkunder kan ges, till exempel 10 FO-nummer och 40 personbeteckningar. Intressentgruppen ska sända koder till inkomstregistret, som för dem till miljön för
intressentgruppstestningen. Närmare anvisningar om sändning av koder till inkomstregistret
finns i bilaga 1, Testanvisning för de tekniska gränssnitten. Innan koderna överlämnas finns
det skäl att säkerställa att de avidentifierats enligt bilaga 5, Anvisning för avidentifiering av
testmaterialet. Det är inte i något skede tillåtet att testa med testkoder som inte avidentifierats, trots att intressentgruppen vet att anmälningarna i fråga skulle förkastas redan vid mottagningen.

3.4

Begränsningar
Testning av omfattande material är inte möjligt under sådana tidpunkter då uppdatering av miljön för intressentgruppstestning eller andra serviceåtgärder är planerade. Tidsplanen för serviceavbrott publiceras på serviceavbrottssidan på webbplatsen inkomstregistret.fi.
Inkomstregistret kan vid behov avgränsa mängden testdata, om det är nödvändigt
för intressentgruppstestningens allmänna förlopp.

