AINEISTON KOMMENTOIJA

AINEISTON RAPORTOIJA

Käyttäjä

Raportointivelvollinen
vas taanottaa sähköpostin
identtis estä aineistosta, mikäli
aineisto on identtinen
hyväksyntää odottavan tai jo
hyväksytyn aineiston kanss a.
Jos aineis to ei läpäis e validointia,
raportointivelvollinen saa tied on
tietopalveluun toimitetusta
virheellisestä aineistosta.

ei

Aineis ton voi lähettää
tietopalvelun käyttöliittymästä
tai palveluväylän kautta.
Käyttöliittymää varten
vaaditaan Suomi.fitunnistautuminen.
Palveluväylää varten vaaditaan
toimiva sähköpostiosoite ja
lähettävän organisaation
käytössä olevat tunnistetiedot.

ei

Tietopalvelu

Kelvollinen
aineisto?

Vastaanottaa
sähköpostin
aineiston tilasta

Aineisto ja tieto
CSV/XBRL-muodossa

Siirtopalvelun vasteajat
(pl. KK TPP):
- Kuormittamaton 150 s
- Tavanomainen kuormitus 250 s
- Ruuhkautunut 60 0 s

Virheetön
aineisto?

kyllä

Kommentoi kaikki
kentät, joissa on
tarkastushavainto

AINEISTON HYÖDYNTÄJÄ
(esim. tutkikuntia.fi)

Sekä hyväksytyn että
julkaisua odottavan
aineiston voi korvata
hyväksymällä uuden,
samoihin tietoihin
kohdistuvan aineiston

Hyväksyy raportin

Hyväksytyn aineis ton
voi perua, jolloin se
palautuu hyväksyntää
odottaviin ja sen
kommentointia voi
muokata.

Vastaanottaa
sähköpostin
aineiston
hyväksymisestä

Aineiston
peruminen?

ei

kyllä

Lähettää aineiston
ja parametrit

Aineiston
vastaanotto,
muunto ja validointi

Kaikki tarkastushavaintoja
sisältävät kentät täytyy
kommentoida, ennen kuin
raportin voi hyväksyä

AINEISTON HYVÄKSYJÄ

kyllä

Tarkistaa aineiston
tarkastushavainnot
hyväksyntäpalvelussa

Julkaisua odottavan aineiston
voi korvata raportoimalla
uuden samoihin tietoihin
kohdistuvan aineiston.

Sisäänkirjautumisen vas teajat:
- Kuormittamaton 3 s
- Tavanomainen kuormitus 5 s
- Ruuhkautunut 7 s

Tekee kyselyn
aineistosta

Hyväksymisraportin avaamis en vasteajat:
- Kuormittamaton 10 s
- Tavanomainen kuormitus 13 s
- Ruuhkautunut 17 s

Sähköposti aineiston
tarkastuksesta

Aineiston lataus
hyväksyntäpalveluun

Hyväksyntäpalvelun vasteaja
(pl. KK TPP):
- Kuormittamaton 200 s
- Tavanomainen kuormitus 250 s
- Ruuhkautunut 50 0 s

Sisällön tarkastukset

Sisältötarkistuksen vasteajat
(pl. KK TPP):
- Kuo rmittamaton 10 s
- Tavano mainen ku ormitus 20 s
- Ru uhkau tu nut 30 s

Tarkastelee
tuloksia

Sähköposti: aineisto
hyväksytty

Vastaanottaa
hyväksyntätiedon

Hyväksyntää odottavan aineiston
käs ittely keskeytyy heti, kun
tietopalveluun raportoidaan
(lähetetään) uusi samoihin
tietoihin kohdentuva aineisto

Siirtää aineiston
rekisteripalveluun

Siirtää henkilötietoriskin
sisältävän raportointikokonaisuuden salattuun
rajapintaan.

Siirtää aineiston
avoimeen
rajapintaan

Näyttää tiedot
julkaistusta
aineistosta

