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1 Allmänt 

 
Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas som innehåller inkomstuppgifter som 
prestationsbetalare anmält. Registeransvarig för inkomstregistret och inkomstdatasystemet är 
Inkomstregisterenheten. 
 
I inkomstregistret används en separat intressentgruppstestmiljö, som Inkomstregisterenheten 
administrerar. Med testmiljön är det möjligt att testa funktionen för prestationsbetalarnas och 
informationsanvändarnas datasystem. I testmiljön är det möjligt att testa såväl anmälning av 
uppgifter till inkomstregistret som förmedling och utlämning av uppgifter som registrerats i 
inkomstregistret till informationsanvändare.  
 
Testmiljön för inkomstregistret är avsedd för att testa inkomstregistret och dess olika kanaler och 
tjänster. Det testkundmaterial och de anmälningar om inkomstuppgifter som används i testningen är 
avidentifierat testmaterial. 
 
Dessa användarvillkor tillämpas på testning av inkomstregistrets tekniska gränssnitt och e-tjänst i 
testmiljön för inkomstregistret. 
 
En förutsättning för användning av testmiljön är att testaren godkänt dessa användarvillkor för 
inkomstregistrets intressentgruppstestmiljö. 
 
 

2 Definitioner 

 
Följande begrepp i dessa användarvillkor har följande betydelse: 
 
Med kanal avses inkomstregistrets tekniska gränssnitt och inkomstregistrets e-tjänst.  
 
En artificiell personbeteckning är en fiktiv personbeteckning som bildats för testaren och som 
används vid testning. 
 
Ett artificiellt FO-nummer är ett fiktivt företagsnummer som bildats för testaren och som används 
vid testning. 
 
Med testare avses en prestationsbetalare, informationsanvändare eller företrädare för dessa enligt 
lagen om inkomstdatasystemet (53/2018), som vill använda inkomstregistrets testmiljö.  
 
Kontaktpersonen för testningen koordinerar för testarens räkning testningen, det material som 
används i testningen och testningsobservationerna. Nedan i dessa användarvillkor avses med 
”testare” i tillämpliga delar också kontaktpersonen för testningen. 
 



 

 

Med testmiljö avses de intressentgruppstestmiljöer jämte förbindelser vilka tillhandahålls av 
Inkomstregisterenheten och är avsedda för testning av inkomstregistret. 
 
Med testcertifikat avses en individuell elektronisk kod som Inkomstregisterenheten beviljat och som 
skapas för användning i testmiljön. Med ett testcertifikat är det möjligt att verifiera testaren och 
autenticiteten hos det material som testaren sänt samt att skapa en krypterad och tillförlitlig 
förbindelse mellan testaren och testmiljön. 
 
Med informationsanvändare avses en informationsanvändare enligt lagen om 
inkomstdatasystemet (13 §), till vilken Inkomstregisterenheten förmedlar och överlåter uppgifter som 
lagrats i inkomstregistret. 
 
Med informationsproducent avses alla företag, samfund och övriga aktörer som är skyldiga att 
anmäla löne-, pensions- eller förmånsuppgifter i Finland för någon av inkomstregistrets 
informationsanvändare. 
 
Med Inkomstregisterenheten avses Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet enligt lagen om 
inkomstdatasystemet. 
 

3 Omfattningen av och giltigheten för en användarrättighet till testmiljön 

 
Testaren ska anmäla att testning inletts med en anmälan om inledning av testning. Med anmälan 
godkänner testaren användarvillkoren till testmiljön och anmäler de kanaler som den vill testa till 
Inkomstregisterenheten.  
 
Utifrån testarens anmälan fattar Inkomstregistret ett avgörande om omfattningen på den 
användarrättighet för testmiljön vilken ska beviljas till testaren, de kanaler och tjänster som ska testas 
och vid behov åtkomstprofilerna för informationsanvändaren, vilka testaren kan använda i testmiljön. 
 
En testares användarrättighet till testmiljön börjar då Inkomstregisterenheten godkänner en testare 
som användare av testmiljön genom att sända testkoder till testaren. Om testaren testar det tekniska 
gränssnittet sänder Inkomstregisterenheten därtill anvisningar om hur man ansöker om testcertifikat 
till testaren.  
 
I testmiljön är det möjligt att använda tre olika gränssnitt för att anmäla uppgifter till inkomstregistret 
och förmedla uppgifter till informationsanvändarna; två Web Service-gränssnitt (realtidsgränssnittet 
och asynkroniska gränssnittet) och SFTP-gränssnittet. Filer kan sändas också i laddningstjänsten i 
e-tjänsten. Därtill kan anmälning, beställning av rapporter samt hämtning och granskning av 
uppgifter testas i den webbläsarbaserade e-tjänsten.  
 
En testare kan använda testmiljön efter att testaren tagit emot testkoder som Inkomstregisterenheten 
sänt och vid behov hämtat det testcertifikat som ska användas vid testning av det tekniska 
gränssnittet. 
 
En användarrättighet till testmiljön gäller tillsvidare. 
 
Om testaren har en giltig användarrättighet och de uppgifter som anmälts i anmälan om inledning 
av testning ändras, ska testaren meddela om detta utan dröjsmål till Inkomstregisterenheten.. 
 
 

4 Testcertifikat, artificiellt FO-nummer och testkoder till Suomi.fi 

 



 

 

En förutsättning för att använda testmiljöns tekniska gränssnitt är ett särskilt testcertifikat. Ett 
artificiellt FO-nummer används i testcertifikatet. Inkomstregisterenheten sänder testarens artificiella 
FO-nummer per e-post till kontaktpersonen för testningen och den tekniska kontaktpersonen som 
testaren uppgett. 
 
Testaren är skyldig att omsorgsfullt förvara sekretessbelagda uppgifter som anknyter till ett 
testcertifikat. Om testaren vet eller misstänker att konfidentiella uppgifter försvunnit eller hamnat i fel 
händer, ska testaren meddela om detta till Inkomstregisterenheten. 
 
Testcertifikatet gäller i två år från det datum då det beviljades. Efter det ska testcertifikatet förnyas 
enligt den anvisning som Inkomstregisterenheten publicerat på webbplatsen inkomstregistret.fi om 
testaren vill fortsätta att använda gränssnitten vid testningen. 
 
För att testa e-tjänsten behöver en testare testkoder som är kopplade till ett artificiellt FO-nummer, 
med vilka det är möjligt att testa identifiering och befullmäktigande i Suomi-fi-tjänsten. 
Inkomstregisterenheten sänder testkoder till tekniska kontaktpersonen som testaren anmält. 
 
 

5 Tillgång till testmiljön och begränsningar 

 
Målet är att hålla intressentgruppstestmiljön i gång under tjänstetid. Om felsituationer uppkommer i 
testmiljön, reagerar enheten på dessa under tjänstetid. Testning är möjlig även under andra tider, 
men testmiljöns funktion kan då inte garanteras. 
 
Inkomstregisterenheten kan dock avbryta användningen av testmiljön på grund av tekniska, 
funktionella eller informationssäkerhetsrelaterade problem eller fel i testmiljöns funktion eller av 
någon annan motiverad orsak. Inkomstregisterenheten försöker hålla avbrotten så korta som möjligt. 
Inkomstregisterenheten ansvarar inte för eventuella olägenheter av avbrott i användningen av 
testmiljön för testaren. Inkomstregisterenheten är inte heller i någon utsträckning skyldig att ersätta 
kostnader som avbrott medför för testaren. 
 
De funktioner som kan testas i testmiljön omfattar inte nödvändigtvis alla egenskaper och tjänster 
som ingår i produktionsmiljön för inkomstregistret. 
 
 

6 Testmaterial 

 
Inkomstregisterenheten sänder det avidentifierade testkundmaterial som ska användas i testningen 
till testaren. Testaren kan förmedla dessa testkunduppgifter vidare till underleverantörer och andra 
motsvarande aktörer utanför testarorganisationen, som deltar i testningen av testarens system. 
Testaren ska behandla testkundmaterialet omsorgsfullt och det ska förstöras när uppgifterna inte 
längre behövs för testning av testarens egna system eller anknutna funktioner. 
 
Förutom det testkundmaterial som Inkomstregisterenheten sänder, kan testaren sända egna 
testkunduppgifter till inkomstregistret för testning. 
 
Testmaterial som sänds till inkomstregistret (exempelvis testkunder och anmälningar om 
inkomstuppgifter) får inte innehålla riktiga personuppgifter. Inkomstuppgifter om testkunder, 
anställningsförhållanden och andra uppgifter vilka överlämnas till inkomstregistret ska vara 
avidentifierade. Med avidentifiering avses att testkunder eller löne- eller förmånsuppgiftsmaterial 
som gäller dem inte kan kopplas till verkliga personer. Vid avidentifiering omvandlas testmaterialet 
till oidentifierbar form, så att testmaterialet inte kan återskapas till den ursprungliga formen med ett 



 

 

värde eller till exempel en krypteringsnyckel. Avidentifiering ska göras enligt anvisningarna för 
inkomstregistret. Anvisningen för avidentifiering av testmaterial finns på webbplatsen 
inkomstregistret.fi. 
 
Testaren ansvarar för att det testmaterial som sänts till testmiljön för inkomstregistret inte innehåller 
riktiga personuppgifter och för att testmaterialet avidentifierats enligt anvisningen. 
Inkomstregisterenheten är inte skyldig att kontrollera uppgifterna i det testmaterial som testaren 
överlämnat. Om testaren upptäcker att skyddet av personuppgifter är äventyrat, ska testaren 
meddela om detta utan dröjsmål till Inkomstregisterenheten. 
 
Inkomstregisterenheten ansvarar inte för förstört, försvunnet eller förändrat testmaterial som tillhör 
testaren. Inkomstregisterenheten ansvarar inte heller för kostnaderna av detta, såsom kostnader för 
att på nytt skapa uppgifter och filer i testmaterialet. 
 
 

7 Uppgifter som ska lämnas ut till informationsanvändare 

 
Uppgifter lämnas ut till informationsanvändare i testmiljön enbart utifrån profilerna för 
åtkomsträttigheter, vilka grundar sig på informationsanvändarnas åtkomstprofiler. De åtkomstprofiler 
som ska användas i testningen anmäls per e-post till kontaktpersonen för testningen i samband med 
inledningen av testningen. De uppgifter som ska lämnas ut utgörs av avidentifierade 
testmaterialuppgifter som bildats av en prestationsbetalare, Inkomstregisterenheten eller en annan 
informationsanvändare. 
 
 

8 Uppföljning och observationer av testningen 

 
Inkomstregisterenheten följer verksamheten i testmiljön och de störningar och fel som kommit fram 
i testningen. Inkomstregisterenheten publicerar en leveransbeskrivning i samband med varje ny 
version som publiceras i intressentgruppstestmiljön. Leveransbeskrivningen beskriver den nya 
versionens funktioner, kända brister och ändringar i förhållande till föregående version. 
 
Observationer av fel och andra avvikelser vilka anknyter till genomförandet av inkomstregistret och 
framkommit i testningen ska utan dröjsmål meddelas till Inkomstregisterenheten. En 
informationsanvändare ska också anmäla om den upptäcker att den från testmiljön får en uppgift, 
som den utifrån det uppgiftstillstånd som Inkomstregisterenheten beviljat den, inte har rätt att få ur 
inkomstregistret. Observationer anmäls med observationsblanketten för intressentgruppstestningen. 
Anvisningar för användning av blanketten sänds till kontaktpersonen för testningen per e-post i 
samband med att testningen inleds. 
 
 

9 Ansvar för utrustning och testningskostnader 

Testaren och Inkomstregisterenheten ansvarar båda för egen del för att utrustning, programvaror, 
system eller dataförbindelser som används i deras tester inte orsakar skada, störning eller annan 
olägenhet för den andra parten eller en tredje part. Om störningar förekommer, ska den andra parten 
utan dröjsmål underrättas om dessa. Om det är fråga om skada, fel eller olägenhet som är större än 
ringa, ska detta anmälas skriftligen. Testaren och Inkomstregisterenheten är skyldiga att utreda och 
avhjälpa fel, störning eller annan orsak som de ansvarar för utan obefogat dröjsmål. 
 



 

 

Testaren och Inkomstregisterenheten ansvarar båda två själva för alla kostnader, som uppkommer 
för dem av testningen och användningen av testmiljön. 
 
 

10 Ändringar i testmiljön on anvisningarna 

 
Inkomstregisterenheten har på en motiverad grund rätt att ändra anvisningarna, de kanaler och 
tjänster som ska testas i testmiljön eller innehållet i dessa, tekniska detaljer som gäller 
dataskyddskraven eller tillgången till testmiljön. En motiverad orsak är till exempel allmän utveckling 
av testmiljön för inkomstregistret eller avhjälpande av fel som uppkommit i verksamheten. 
Inkomstregistret ger testaren i förväg information om framtida ändringar, för att testaren ska kunna 
beakta ändringarna i sin verksamhet. Inkomstregisterenheten är inte skyldig att ersätta testaren med 
kostnaderna för en ändring eller ett driftsavbrott i testmiljön på grund av en ändring. 
 
 

11 Testanvisning för intressentgrupper 

 
Vid testning ska testaren iaktta inkomstregistrets testanvisning för intressentgrupper och dess 
bilagor, vilka publicerats av Inkomstregisterenheten och finns på webbplatsen inkomstregistret.fi. 
 
 

12 Sekretesskyldighet 

 
Testaren och Inkomstregisterenheten är skyldiga att behålla sekretessen för uppgifter som de fått 
av varandra och märkts som sekretessbelagda uppgifter eller som ska förstås som sådana. 
Sekretessbelagda uppgifter kan gälla till exempel funktioner i systemet och genomförandesättet för 
dessa och tekniska frågor. Testaren och Inkomstregisterenheten får inte använda sekretessbelagda 
uppgifter för andra ändamål än för testning av inkomstregistret. 
 
 

13 Ändring av användarvillkor 

 
Inkomstregisterenheten har rätt att ändra användarvillkoren för testmiljön. Ändringarna träder i kraft 
då villkoren publicerats på webbplatsen inkomstregistret.fi. Inkomstregisterenheten meddelar 
planerade ändringar av användarvillkoren till testaren innan de ändrade villkoren publiceras. 
Testaren godkänner ändringarna i användarvillkoren genom att fortsätta att använda tjänsten. 
 
 

14 Uppsägning och överföring av användarrättigheten för testmiljön 

 
Testaren kan säga upp användarrättigheten för testmiljön när som helst genom att skriftligt 
underrätta Inkomstregisterenheten om detta. 
 
Inkomstregisterenheten kan säga upp användarrättigheten för testmiljön från och med en månad 
från meddelandetidpunkten genom att skriftligt underrätta testaren om detta. Inkomstregisterenheten 
kan inte säga upp en åtkomsträtt till testmiljön utan särskild grund. 
 



 

 

Inkomstregisterenheten kan ensidigt och direkt säga upp en åtkomsträtt till testmiljön och hindra 
användning av testmiljön, om testaren på väsentligt sätt brutit mot dessa användarvillkor och inte 
omedelbart åtgärdar sin verksamhet trots en anmärkning av Inkomstregisterenheten. 
 
Uppsägning av användarrättigheten orsakar inte avgiftspåföljder för testare eller 
Inkomstregisterenheten. 
 
En testare har inte rätt att i sin helhet eller partiellt överföra användarrättigheten eller anknutna 
skyldigheter eller plikter till en tredje part utan skriftligt godkännande av Inkomsterregisterenheten. 
 
 

15 Avgörande av konflikter 

 
Meningsskiljaktigheter som gäller dessa användarvillkor avgörs i första hand genom förhandlingar 
mellan Inkomstregisterenheten och testaren och i sista hand i Helsingfors tingsrätt. 


