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2 ID-TUNNUKSEN ANTAJA 

2.1 TIETOJA SOVELLUKSESTA 

Komission mukaan säädöksen 2018/574 käyttöönoton yhteydessä jokaisen jäsenvaltion pitää 
nimetä ainutlaatuisten tunnistieden luomisesta ja antamisesta vastuussa oleva entiteetti 
(tunnuksen antaja). 
Tunnuksen antajan tehtävät säädöksen toteuttavan komission mukaan ovat seuraavat: 

1. yksikkötason ainutlaatuisten tunnistimien antaminen artikloissa 8 ja 9 säädetyn mukaisesti, 
2. tukkupakkaustason ainutlaatuisten tunnistimien antaminen artikloissa 10-13 säädetyn 

mukaisesti, 
3. taloudellisten toimijoiden, tilojen ja koneiden rekisteröinti artikloissa 14–19 säädetyn 

mukaisesti, 
4. verkon ulkopuolisten erillistiedostojen perustaminen artiklassa 20 säädetyn mukaisesti, 
5. tietoliikenteen ja datan yhteensopivuus artiklassa 36 säädetin mukaisesti. 

Jotta nämä tehtävät voidaan täyttää, graafinen käyttöliittymä (GUI) sekä altistuneet rajapinnat 
(API), kun sovellettavissa, tarjotaan taloudellisille toimijoilletoreille, ensimmäisille 
vähittäismyymälöille ja viranomaisille. 
Tässä käyttöoppaassa kuvataan tunnuksen antajan järjestelmän GUI käyttäjän näkökulmasta. 

Voit lukea lisää siitä, kuinka jokainen tunnuksen antajan tehtävä otettiin käyttöön tunnuksen 
antajan järjestelmässä vastaavissa kappaleissa: 

▪ Pyynnöt ja antavan yksikön tason ainutlaatuiset tunnistimet kuvataan tarkemmin kappaleessa 
3.4.5.1 Pyyntöluettelo yksikkötason yksilöllisille tunnisteille  

▪ Pyynnöt ja antavat tukkupakkaustason ainutlaatuiset tunnistimet kuvataan tarkemmin 
kappaleessa 3.4.5.2 Pyyntöjen luettelo tukkupakkaustason yksilöllisille tunnisteille 

▪ Taloudellisten toimijoiden rekisteröinti, korjaaminen ja rekisteröinnin peruminen on kuvattu 
tarkemmin kappaleessa 3.2.4 Taloudellisten toimijoiden lista 

▪ Tilojen rekisteröinti, korjaaminen ja rekisteröinnin peruminen on kuvattu tarkemmin 
kappaleessa 
3.4.3 Tilojen lista 

▪ Koneiden rekisteröinti, korjaaminen ja rekisteröinnin peruminen on kuvattu tarkemmin 
kappaleessa 3.4.4 Valmistuskoneiden lista 

2.2 TALOUDELLINEN OPERAATTORI 

Säädöksen toteutuksen artiklassa 2 annetun määritelmän mukaan taloudellinen toimijatarkoittaa 
kaikkia luonnollisia tai laillisia henkilöitä, jotka ovat mukana tupakkatuotteiden kaupassa, mukaan 
lukien vienti, valmistajalta viimeiselle taloudelliselle toimijalle ennen ensimmäistä vähittäismyymälää. 
Pyyntö taloudellisen toimijan tunnistuskoodista kuvataan säädöksen toteutuksen artiklassa 14. 
Taloudellisten toimijoiden ja ensimmäisten vähittäismyyntipisteiden toimijoiden mukaan, jotka 
esittävät pyynnön kappaleen 1 mukaisesti, pitäisi tarjota Liitteen II Kappaleen II Osion 1 kohdan 
1.1 osoittamat tiedot täällä ilmaistulla tavalla. 
Ensimmäisten vähittäismyyntipisteiden toimijoiden velvollisuus käyttää taloudellisen toimijan 
tunnistekoodi saatetaan myös erottaa minkä tahansa muun rekisteröidyn taloudellisen toimijan 
puolesta. Kolmannen osapuolen suorittama rekisteröinti edellyttää ensimmäisen 
vähittäismyyntipisteen hoitajan suostumusta. Kolmannen osapuolen tulee ilmoittaa ensimmäisen 
vähittäismyyntipaikan toiminnanharjoittajalle rekisteröinnin täydelliset tiedot, mukaan lukien jaettu 
taloudellisen toimijan tunnistekoodi. 
Taloudellisten toimijoiden ja ensimmäisten vähittäismyyntipisteiden toimijoiden pitää tiedottaa 
kaikkien muiden tunnusten antajien heille allokoimien taloudellisen toimijan tunnistinkoodin antaja. 
Jos tietoja ei ole tarjolla rekisteröinnin yhteydessä, taloudellinen toimija hankkii ne viimeistään 
kahden arkipäivän kuluessa ID-tunnuksen antajan taloudelliselle toimijalle antamien 
tunnuskoodien vastaanottamisesta lukien. 
Kaikkien alkuperäisessä hakemuksessa lähetettyjen tietojen muokkaukset ja kaikki toimijoiden 
aktiviteettien lakkaaminsesta pitäisi ilmoittaa asianmukaisen toimijantoimesta tunnuksen antajalle 
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viipymättä. 

2.2.1 TYÖKALUT 

Graafisen käyttöliittymän tunnisteiden esikatselunäytön Työkalut -painikkeella voidaan viedä 

exceliin. Tämän ominaisuuden avulla käyttäjä voi viedä tietoja nykyisestä esikatselunäytöstä exceliin. 

.xls-tiedoston lataus käynnistetään Vie Exceliin -painikkeella. Kun lataus on valmis, käyttäjä voi 

avata tiedoston ja käsitellä sitä edelleen. 
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2.2.2 SUODATIN 

Suodatinta käytetään datan alijoukon hakuun koko vaihteluväliltä määritettyjen ehtojen 
perusteella joko: 

▪ syöttämällä hakutermi 
▪ valitsemalla pudotusvalikosta (esim. aktiviteetin tyyppi, tila) 

Kun ehdot on syötetty, käyttäjä suodattaa datan Suodata-painikkeella. Määrätty suodatin voidaan 
peruuttaa napsauttamalla Peruuta suodatin. 

2.2.3 SOVELLUKSEN KOHTEET 

Painik
e 

Kuvaus 

 

 

Käytetään ikkunan minimoimiseen 

esikatselunäytöllä (esim. suodatin) 

 

 

Käytetään ikkunan maksimoimisen 

esikatselunäytöllä (esim. suodatin) 

 

 

Sinisen sarakkeen raporttisarakkeen otsikko 
(napsauta 

ylätunnisteen otsikkoa järjestääksesi merkinnät 

aakkosjärjestykseen joko nousevassa tai 

laskevassa järjestyksessä) 
 
 

 

Raraporttisarakkeen ylätunniste (käänteinen kolmio 

näyttää, että tietueet lajitellaan uusimmasta 

vanhimpaan tai Z:sta A:han), ylätunnisteen teksti 

vaihtuu napsauttamalla 

asettelu 
 

 

Raraporttisarakkeen ylätunniste (kolmio näyttää, 

että tietueet lajitellaan vanhimmasta uusimpaan tai 

A:sta Z:an), ylätunnisteen teksti vaihtuu 

napsauttamalla 

järjestely 

 

 

 
Tarkistusruutu. 

 

 

 
EI muokattava kenttä. 

 
 

 

 
Muokattava kenttä 

 
 

 

Valintakenttä, käyttäjä valitsee yhden 

vaihtoehdoista napsauttamalla kenttää. 

 
 

 
Punaiset tähtimerkit vaaditaan kentästä. 

 

 

Tietoviesti (esim. onnistunut tietueen tallennus). 
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Varoitusviesti (esim. kun vaadittua kenttää 

lomakkeessa ei täytetty). 
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Ohjekenttä - Ohje tulee näkyviin, kun napsautat tai 

liikutat hiiren kohdistinta i-kirjaimen päällä. 
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3 KÄYTTÖ 
3.1 REKISTERÖINTI 

Säädöksen toteuttamisen artikla 14 ilmoittaa, että taloudellisten toimijoiden ja ensimmäisten 
vähittäismyyntipisteiden toimijoiden täytyy käyttää taloudellisen toimijan tunnistuskoodia tunnuksen 
antajalta, joka on pätevä jokaiselle jäsenvaltiolle, joiden kanssa he toimivat vähintään yhdessä 
laitoksessa. Tuojien pitäisi käyttää tunnistekoodi tunnuksen antajalta, jonka tunnuksen antaja on 
pätevä jokaisessa jäsenvaltiossa, joihin he sijoittavat tuotteitaan. 

Taloudellisten toimijoiden ja ensimmäisten vähittäismyyntipisteiden toimijoiden pitää tiedottaa 
kaikkien muiden tunnusten antajien heille allokoimien taloudellisen toimijan tunnistinkoodin antaja. 
Jos tietoja ei ole tarjolla rekisteröinnin yhteydessä, taloudellinen toimija hankkii ne viimeistään 
kahden arkipäivän kuluessa ID-tunnuksen antajan taloudelliselle toimijalle antamien 
tunnuskoodien vastaanottamisesta lukien. 

Taloudellisen toimijan rekisteröinti on mahdollista tehdä napsauttamalla tunnuksen antajan 
dataportaalissa julkaistua sisältöä . Näytöllä "[GUI-15-00-011] Taloudellisen toimijan rekisteröinti" 
käyttäjän täytyy täyttää kaikki vaaditut tiedot ja rekisteröidä uusi taloudellinen toimijanapsauttamalla 
Rekisteröinti-painike. Vahvistuksen jälkeen näkyviin tulee viesti rekisteröinnistä. Kun taloudellisen 
toimijanrekisteröinti hyväksytään tai kielletään tunnuksen antajan toimesta, sähköposti lähetetään 
sähköpostiosoitteeseen, joka on täytetty rekisteröintilomakkeessa. 

Vahvistusviesti sisältää linkin (painike) "Aktivoi tilisi", joka toimii käyttäjätilin luonnissa. Kun tätä 
painiketta napsautetaan, käyttäjä ohjataan uudelleen "[GUI-15-00-101] Käyttäjän rekisteröinti", 
jossa hänen täytyy täyttää vaaditut tiedot ja napsauttaa painiketta "Lisää". Kun käyttäjätili on luotu 
onnistuneesti, käyttäjä kirjataan automaattisesti järjestelmään ja ohjataan uudelleen näytölle 
"[GUI-15-00-102] Käyttäjätili". Kun käyttäjätili on luotu onnistuneesti, vahvistusviestissä lähetetty 
linkki poistetaan käytöstä eikä sitä voi käyttää uudelleen. 

Sovellusroolit, jotka kohdistetaan automaattisesti vasta luodulle käyttäjälle, ovat seuraavat: 

• Taloudellinen toimija- käyttäjällä, jolla on tämä on rooli, on luku- ja kirjoitusoikeudet koko 
sovellukseen, joka on taloudellisten toimijoiden saatavissa lukuun ottamatta käyttäjien 
hallintaa 

• Taloudellisen toimijan aktivoinnin poisto – käyttäjällä, jolla on tämä rooli, on oikeudet poistaa 
taloudellisen toimijan rekisteröinti - itsenä ja kaikkien taloudellisten toimijoiden, jotka tämä 
taloudellinen toimijarekisteröi kolmannen osapuolen rekisteröijänä 

• Taloudellisen toimijan järjestelmäkäyttäjä – käyttäjällä, jolla on tämä rooli, on oikeudet 
hallita taloudellisen toimijan käyttäjiä, tiloja, itseään ja kaikkia taloudellisia toimijoita, jotka 
tämä taloudellinen toimija rekisteröi kolmannen osapuolen rekisteröijänä 

• Salasanan muutos – käyttäjä, jolla on tämä rooli, on oikeus palauttaa muiden käyttäjien 
salasanoja, mutta vain niiden käyttäjien, jotka kuuluvat samalla taloudelliselle toimijalle 
tämän roolin käyttäjänä 

Ensimmäisen vähittäismyymälän toimijan rekisteröinnin hyväksymisen jälkeen lähetetty 
vahvistusviesti toisen taloudellisen toimijan puolesta ei sisällä yhtään linkkiä (painiketta), vain tiedot, 
että rekisteröinti hyväksyttiin. Tämä johtuu siitä, että käyttäjän ei tarvitse luoda käyttäjätiliä 
ensimmäisen vähittäismyymälän toimijalle manuaalisesti. Käyttäjätilit luodaan automaattisesti 
taloudellisen toimijan jokaiselle käyttäjälle (sovelluksen roolin kanssa "Taloudellisen toimijan 
järjestelmäkäyttäjä), joka rekisteröi ensimmäisen vähittäismyymälän toimijan. 

Jos taloudellisen toimijan tai ensimmäisen vähittäismyymälän toimijan rekisteröintiä ei hyväksytä, 
tästä lähetetään kiellon syyn sisältävä sähköpostiviesti. 
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3.2 SISÄÄ

NKIRJ
AUTU
MINEN 

Kuva 1: Taloudellisen toimijan rekisteröinti 

Kirjautumusnäyttöä käytetään käyttäjälle sovellukseen kirjautumiseen. Käyttäjä syöttää 
kirjautumustiedot ja napsauttaa Sisäänkirjautuminen-painiketta. 
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Kuva 2: Sisäänkirjautuminen 

Jos käyttäjän täytyy palauttaa salasana jostain syystä ennen järjestelmään kirjautumista, hänen 
täytyy napsauttaa näytön alaosassa linkkiä "Unohtuiko salasana?". Linkin napsauttamsen jälkeen 
käyttäjä ohjataan uudelleen näytölle "Unohtunut salasana". 

 

Kuva 3: Unohtunut salasana 

Käyttäjä täyttää sähköpostiosoitteen ja napsauttaa "Lähetä"-painiketta. Tämän jälkeen järjestelmä 
lähettää lomakkeeseen täytettyyn sähköpostiosoitteeseen sähköpostiviestin, joka sisältää linkin 
salasanan vaihtoon. Käyttäjän täytyy syöttää uusi salasana, joka täyttää kaikki tietoturvaa 
koskevat vaatimukset: sen täytyy olla vähintään 8 merkin mittainen ja sisältää vähintään yksi 
pieni kirjain, yksi iso kirjain ja yksi numero. 
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"Vahvista uusi salasana" -kentän täytyy olla sama kuin "Uusi salasana" -kenttään syötetty 
salasana. 

 

 

Kuva 4: Näyttä salasanan vaihtoon 

3.3 APPLICATIONS-VALIKKO 

Koontinäytön vasemmalla puolella käyttäjä näkee valikon, josta pääsee kaikkiin saatavissa oleviin 
prosesseihin. Näitä ovat: 

• Taloudellisten toimijoiden luettelo - Täällä käyttäjä näkee luettelon rekisteröidyistä 

taloudellisista toimijoista ja pyynnöt uuden taloudellisen toimijan rekisteröinnistä. 

Taloudellisen toimijan luettelo voidaan suodattaa suodatusvaihtoehdoilla näytön yläosassa. 

Taloudellisten toimijoiden näkyvä luettelo voidaan lajitella minkä tahansa sarakkeen 

perustella yksinkertaisesti napsauttamalla sarakeotsikkoa. Suodatus ja lajittelu ovat 

saatavilla taulukoissa koko sovelluksessa. 

• Laitosten luettelo - Tässä käyttäjä näkee luettelon taloudellisten toimijoiden 

rekisteröimistä laitoksista, ja lisäksi niiden tilan. 

• Valmistuskoneidenluettelo - Tässä käyttäjä näkee luettelon taloudellisten 

toimijoiden rekisteröimistä koneista, ja lisäksi niiden tilan. 

• Ainutlaatuisten tunnisteiden pyynnöt sisältävät taloudellisten toimijoiden luomat tilaukset 

yksilöllisille tunnisteille. Tässä valikossa on kaksi alavalikon kohdetta: 

o Yksikkötason ainutlaatuisten tunnisteiden pyyntöluettelo - Tällä näytöllä on 
luettelo kaikista yksikkötason luoduista pyynnöistä, yksityiskohtaiset tiedot, 
pyynnön tila ja mahdollisuus tarkistaa luotujen ainutlaatuisten tunnisteiden 
luettelo erityisille pyynnöille, kun tilausta käsitellään. 

o Tukkupakkaustason yksilöllisten tunnisteiden pyyntöjen luettelo- Tällä näytöllä 
on luettelo kaikista tukkupakkaustason luoduista pyynnöistä, yksityiskohtaiset tiedot, 
pyynnön tila ja mahdollisuus tarkistaa luotujen yksilöllisten tunnisteiden luettelo 
erityisille pyynnöille, kun tilausta käsitellään. 

• Hakutaulukko - Hakutaulukossa käyttäjä voi hakea tietoja määritystä yksilöllisten 

tunnisteiden luomasta tuotekoodista. 
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• Käyttöjärjestelmän määrät - Tämän näytön kautta käyttäjä näkee luotujen 

käyttöjärjestelmien tilastotiedot. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää erilaisia 

suodatusehtoja. Näkyviä tuloksia voidaan mukauttaa vielä enemmän valitsemalla, mitkä 

sarakkeet ovat näkyviä. Luodut tilastot voidaan viedä Excel-tiedostoon lisäkäsittelyä varten. 

• Käyttäjien lista – Täällä käyttäjä näkee luettelon rekisteröidyistä käyttäjistä ja heidän 

tiedoistaan. 

• Uloskirjautuminen - Käyttäjä kirjautuu ulos sovelluksesta. 
 
 

Kuva 5: Application menu (Sovellusvalikko) 

Käyttäjälle näkyvä valikon kohteet riippuvat käyttäjän käyttöoikeuksista, joten kaksi eri 
käyttäjää voivat nähdä erilaisia valikon kohteita, kun he kirjautuvat sisään sovellukseen. 

3.4 SOVELLUSNÄYTTÖ 

3.4.1 KOONTINÄYTTÖ 

Kun oikeat valtuutustunnukset syötetään ja napsautetaan Sisäänkirjautuminen-painiketta, 
sovelluksen koontinäyttö tulee näkyviin. "[GUI-15-00-000] Koontinäyttö" -näytöllä on ennalta 
määritetyt tilastot ja uusimmat taloudellisten toimijoiden luomat yksilölliset tunnisteet nopeaa ja 
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helppoa esikatselua varten. 
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Kuva 6: Kojelauta 

3.4.2 LISTA TALOUDELLISISTA TOIMIJOISTA 

Taloudellinen toimija tarkoittaa kaikkia luonnollisia tai laillisia henkilöitä, jotka ovat mukana 
tupakkatuotteiden kaupassa, mukaan lukien vienti, valmistajalta viimeiselle taloudelliselle toimijalle 
ennen ensimmäistä vähittäismyymälää. 

 
Täällä käyttäjä näkee luettelon rekisteröidyistä taloudellisista toimijoista ja hyväksymis- tai 

hylkäyspyynnöt uuden taloudellisen toimijan rekisteröinnistä. Taloudellisen toimijan luettelo voidaan 

suodattaa suodatusvaihtoehdoilla näytön yläosassa. Taloudellisten toimijoiden näkyvissä oleva 

luettelo voidaan myös lajitella minkä tahansa sarakkeen perusteella yksinkertaisesti napsauttamalla 

sarakeotsikkoa. Suodatus ja lajittelu ovat saatavilla taulukoissa koko sovelluksessa. 



16 

 

 

 
 

 

Kuva 7: Taloudellisen toimijan luettelo 

3.4.2.1 Taloudellisen toimijan rekisteröinti 

Taloudellisen toimijan rekisteröinnissä on useita vaiheita alla esitetyn mukaisesti. 
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Kuva 8: Taloudellisen toimijan rekisteröinti 

Taloudellinen toimija täyttää pyynnön rekisteröinnistä graafisen käyttöliittymän kautta ja lähettää 
sen tunnuksen antajalle. Taloudellisen toimijan rekisteröinti on tehdään napsauttamalla tunnuksen 
antajan tietoportaalissa julkaisuta linkkiä, kuten on selitetty kappaleessa 3.1 Rekisteröinti. 
Vähittäismyymälöiden (kolmannen osapuolen rekisteröinnit) lisärekisteröinnit ovat saatavissa 
Lisää-painikkeen kautta näytöllä "[GUI-15-00-010] Taloudellisten toimijoiden luettelo". Tämä 
prosessi kuvataan yksityiskohtaisemmin kappaleessa 3.4.2.1.1 Vähittäismyymälän kolmannen 
osapuolen rekisteröinti. 
Käyttäjän täytyy täyttää kaikki vaaditut tiedot näytöllä "[GUI-15-00-011] Taloudellisen toimijan 
rekisteröinti". 

 

Kuva 9: Taloudellisen toimijan rekisteröinti 

Taloudellisten toimijoiden ja ensimmäisten vähittäismyyntipisteiden toimijoiden, jotka ottavat 
käyttöön pyyntöä säädöksen 2018/574 (IR) toteuttamisen kappaleen 1 mukaisesti, täytyy toimittaa 
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tiedot, jotka on mainittu IR:n liitteen II kappaleen II osan 1 kohdassa 1.1 siellä ilmoitetussa 
muodossa. Vaaditut tiedot on merkitty selkeästi 
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taloudellisen toimijan täyttämään lomakkeeseen ja riippuvat muihin pyynnön kenttiin 
täytetystä arvosta. Taloudellisen toimijan rekisteröintipyyntön täytyy täyttää seuraavat kentät: 

▪ Taloudellinen toimija pyytää tämän tunnisteiden antajan antaman tunnisteen jakamista: Kyllä/Ei 
- Jos vastaus kohtaan "Taloudellinen toimija pyytää tämän tunnuksen antajan 

tunnistimen allokointia" on Ei, on pakollista täyttää kenttä “Muiden tunnuksen 
antajien allokoimat taloudellisen toimijan tunnisteen koodit" 

▪ Jos vastaus kohtaan "Merkintä siitä, onko muu tunnuksen antaja allokoinut tunnisteen 
taloudelliselle toimijalle" on Kyllä, on pakollista täyttää kenttä “Muiden tunnuksen antajien 
allokoimat taloudellisen toimijan tunnisteen koodit" 

▪ Taloudellisen toimijan reskiteröity nimi 
▪ Taloudellisen toimijan osoite – katuosoite, talon numero, postinumero, kaupunki 
▪ Taloudellisen toimijan rekisteröintimaa 
▪ Taloudellisen toimijan sähköpostiosoite; käytetään rekisteröintiprosessista 

tiedottamiseen, mukaan lukien seuraavat muutokset ja muu pakollinen 
kirjeenvaihto 

▪ Jos vastaus kohtaan “ALV-rekisteröinnin tilan merkintä" on Kyllä, on pakollista täyttää kenttä 
“Taloudellisen toimijan ALV-tunnus" 

▪ Jos vastaus kohtaan “ALV-rekisteröinnin tilan merkintä" on Ei, on pakollista täyttää kenttä 
“Taloudellisen toimijan veronumero" 

▪ Toimivaltaisen viranomaisen taloudelliselle toimijalle antama valmisteveronumero 
henkilöiden/toimitilan tunnistamista varten: Kyllä/Ei 
- Jos vastaus kohtaan “Merkintä siitä, onko taloudellisella toimijalle pätevän 

viranomaisen myöntämä valmisteveronumero henkilön tai kiinteistön tunnistamista 
varten" on kyllä, on pakollista täyttää kenttä “Taloudellisen toimijan pätevän 
viranomaisen myöntämä valmisteveronumero henkilön tai kiinteistön tunnistamista 
varten" 

▪ Jos rekisteröinti tehdään vähittäistoimipisteen toimijan puolesta, joka ei ole muutoin 
mukana tupakkakaupassa, on pakollista täyttää kenttä “Sellaisen taloudellisen toimijan 
tunniste, joka toimii vähittäismyyntipisteen toimijan puolesta, joka ei ole muutoin mukana 
tupakkakaupassa". Se täytetään oletuksena sisäänkirjautuneen käyttäjän taloudellisen 
toimitajan tunnistekoodille, mutta se voidaan vaihtaa. 

Käyttäjä voi lähettää pyynnön uuden taloudellisen käyttäjän rekisteröinnistä napsauttamalla 
painiketta Rekisteröi. Kun se on lähetetty onnistuneesti, näkyviin tulee vahvistusviesti. 
Tunnuksen antaja tallentaa pyynnön ja vahvistaa liitteenä olevat tiedot. Jos pyyntö 
kielletään, tiedot tästä lähetetään taloudelliselle toimijalle ja prosessi suoritetaan loppuun. 
Jos pyyntö hyväksytään, taloudellisen toimijan tunnistekoodi luodaan ja pyynnön tulokset 
taloudellisen toimijan tunnuksella ja vahvistuskoodilla lähetetään taloudelliselle toimijalle. 
Taloudellisen toimijan vastaanottamat tiedot sisältävät linkin sellaisen tilin luontiin, jonka kautta 
käytetään tunnuksen antajajärjestelmää. Kun käyttäjätili on luotu, taloudellinen toimija tiedottaa 
tunnuksen antajalle, aikooko se lähettää pyyntöjä käytöliittymille ja täytyykö sen allekirjoitaa sopimus 
tunnuksen antajan kanssa. Jos sopimusta ei tarvita, taloudellinen toimija rekisteröidään 
järjestelmään ja prosessi on valmis. 
Jos sopimus tarvitaan ja taloudellinen toimija tiedottaa tunnuksen antajalle tästä, tunnuksen antaja 
lähettää sopimuksen allekirjoitusta varten taloudelliselle toimittajalle. 
Kun sopimus on allekirjoitettu ja palautettu tunnuksen antajalle, tälle taloudelliselle toimijalle otetaan 
käyttöön järjestelmässä käyttöjärjestelmien luonti, tilin tiedot päivitetään ja taloudelliselle toimijalle 
tiedotetaan tästä. 
Luodun taloudellisen toimijan tunnistekoodin rakenne vastaa Artiklassa 15 (1) säädettyjä 
vaatimuksia. 
Ensimmäinen paikka on tunnuksen antajan tunniste ISO/IEC 15459-2:2015.5 -standardin 
mukainen, mikä on viiden merkin mittainen "QCALL"-koodi. 
Toinen paikka on aakkosnumeerinen sarja, joka on ainutlaatuinen koodipoolissa. 

 

3.4.2.1.1 Kolmannen osapuolen tekemä vähittäismyyntipisteen rekisteröinti 
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Ensimmäisten vähittäismyyntipisteiden toimijoiden velvollisuus käyttää taloudellisen toimijan 
tunnistekoodi saatetaan myös erottaa minkä tahansa muun rekisteröidyn taloudellisen toimijan 
puolesta. Kolmannen osapuolen suorittama rekisteröinti edellyttää ensimmäisen 
vähittäismyyntipisteen hoitajan suostumusta. Kolmannen osapuolen tulee ilmoittaa ensimmäisen 
vähittäismyyntipaikan toiminnanharjoittajalle rekisteröinnin täydelliset tiedot, mukaan lukien jaettu 
taloudellisen toimijan tunnistekoodi. 
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Tämä prosessi on vähän yksinkertaisempi kuin edellä kuvattu, kuten on esitetty alla olevassa kuvassa. 

 

Kuva 10: Ensimmäisen vähittäismyyntipisteen rekisteröinti 

 
Taloudellinen toimija täyttää ensimmäisen vähittäismyyntipisteen rekisteröintipyynnön graafisen 
käyttöliittymän tai altistuneen rajapinnan (API) kautta ja lähettää sen tunnuksen antajalle. 
Taloudellisten toimijoiden ja ensimmäisten vähittäismyymälöiden toimijoiden, jotka ottavat 
käyttöön pyyntöä säädöksen (IR) toteuttamisen kappaleen 1 mukaisesti, täytyy toimittaa tiedot, 
jotka on mainittu IR:n liitteen II kappaleen II osan 1 kohdassa 1.1 siellä ilmoitetussa muodossa. 
Tunnuksen antaja tallentaa pyynnön ja vahvistaa liitteenä olevat tiedot. Jos pyyntö 
kielletään, tiedot tästä lähetetään taloudelliselle toimijalle ja prosessi suoritetaan loppuun. 
Jos pyyntö hyväksytään, taloudellisen toimijan tunnistekoodi luodaan, järjestelmään luodaan 
käyttäjäryhmät koodeilla taloudelliselle toimijalle ja pyynnön tulokset taloudellisen toimijan 
tunnuksella ja käyttäjäryhmillä lähetetään taloudelliselle toimijalle. 
Kun taloudellinen toimija on vastaanottanut rekisteröinnin vahvistuksen, sen pitäisi 
tiedottaa ensimmäiselle vähittäismyyntipisteelle rekisteröinti, taloudellisen toimijan tunnus 
ja käyttäjän valtuutustunnukset tunnuksen antajan järjestelmään. 
Luodun taloudellisen toimijan tunnistekoodin rakenne vastaa Artiklassa 15 (1) säädettyjä 
vaatimuksia. 
Ensimmäinen paikka on tunnuksen antajan tunniste ISO/IEC 15459-2:2015.5 -standardin 
mukainen, mikä on viiden merkin mittainen "QCALL"-koodi. 
Toinen paikka on aakkosnumeerinen sarja, joka on ainutlaatuinen koodipoolissa. 

3.4.2.2 Taloudellisen toimijan yksityiskohtainen tieto 

Taloudellisen toimijan tiedot haetaan napsauttamalla asetussarakkeessa näytöllä "[GUI-15-00-010] 
Taloudellisen toimijan lista" Yksityistiedot-painiketta". Näytöllä “[GUI-15- 00-012] Taloudellisen 
toimijan tiedot" näkyy taloudellisen toimijan tiedot. Käyttäjä voi hyväksyä, peruuttaa, hylätä tai 
määrittää tunnuksen luonnin muutoksen yksityiskohtaisesti. 
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Kuva 11:Taloudellisen toimijan tiedot 

3.4.2.3 Taloudellista toimijaa koskevien tietojen korjaaminen  

Toteutettavan säädöksen artiklan 14(5) mukaan kaikkien alkuperäisessä hakemuksessa 
lähetettyjen tietojen muokkaukset ja kaikki toimijoiden aktiviteettien lakkaaminsesta pitäisi ilmoittaa 
asianmukaisen toimijan toimesta tunnuksen antajalle viipymättä. 
Käyttäjä voi korjata tietoja sovelluksessa napsauttamalla painiketta Korjaa näytöllä [GUI-15-00- 
010] Taloudellisten toimijoiden lista" tai näytöllä “[GUI-15-00-012] Taloudellisen toimijan lista". 
Käyttäjän täytyy vahvistaa korjatut tiedot napsauttamalla Korjaa-painiketta näytöllä "[GUI- 15-00-
013] Taloudellista toimijaa koskevien tietojen korjaaminen“. 
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Kuva 12: Taloudellista toimijaa koskevien tietojen korjaaminen 

Kun käyttäjä on vahvistanut tehdyt muutokset, tunnuksen antajajärjestelmä päivittää taloudellisten 
toimijoiden rekisterinsä. 

3.4.2.4 Taloudellisen toimijan rekisteristä poistaminen  

Toteutettavan säädöksen artiklan 14(5) mukaan kaikkien alkuperäisessä hakemuksessa 
lähetettyjen tietojen muokkaukset ja kaikki toimijoidenen aktiviteettien lakkaamisesta pitäisi ilmoittaa 
asianmukaisen toimijantoimesta tunnuksen antajalle viipymättä. 
Taloudellisen toimijan tilan täytyy olla Uusi tai Hyväksytty. Käyttäjä voi korjata tietoja 
sovelluksessa napsauttamalla painiketta Rekisteröinnin poisto näytöllä [GUI-15-00-010] 
Taloudellisten toimijoiden lista" tai näytöllä “[GUI-15-00-012] Taloudellisen toimijan lista". 
Käyttäjän täytyy vahvistaa korjatut tiedot napsauttamalla Rekisteröinnin poisto -painiketta 
näytöllä "[GUI- 15-00-013] Taloudellisen toimijan rekisteröinnin poisto“. 
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Kuva 13: Taloudellisen toimijan rekisteristä poistaminen 

Kun käyttäjä on vahvistanut rekisteröinnin poiston, tunnuksen antajajärjestelmä päivittää 
taloudellisten toimijoiden rekisterinsä. 

3.4.2.5 Integraation konfigurointi taloudelliselle toimijalle 

Jotta taloudellinen toimija pystyy käyttämään API-rajapintoja (altistetut rajapinnat) kommunikointiin 
tunnuksen antajan järjestelmän kanssa (järjestelmien välinen kommunikointi), asiakkaan tunnus ja 
asiakkaan salaisuus täytyy saada. Saadakseen ne, käyttäjän täytyy: 

▪ käyttäjän täytyy olla rekisteröitynyt tunnuksen antajajärjestelmään 
▪ käyttäjällä täytyy olla rooli "Taloudellisen toimijan järjestelmäkäyttäjä“ 
▪ käyttäjän täytyy määrittää järjestelmän integraatio tunnuksen antajan verkkosovelluksessa 

konfigurointinäytöllä "[GUI-15-00-017] Järjestelmän integraation konfigurointi". 

Näyttö “[GUI-15-00-017] Järjestelmän integraation konfigurointi" avataan napsauttamalla kohdetta 
“Taloudellisten toimijoiden lista" valikossa ja sitten painiketta “Yksityistiedot" valitulle taloudelliselle 
toimijalle ja napsauttamalla painiketta “Integraation konfigurointi". 
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Kuva 14: Integraation konfigurointi taloudelliselle toimijalle 

Asiakkaan tunnus ja asiakkaan salaisuus täytetään automaattisesti viimeiseen kahteen kenttään 
"Tunnuksen antajan OAuth2-valtuutuspalvelimen luoman taloudellisen toimijan asiakkaan tunnus" 
ja “Tunnuksen antajan OAuth2-valtuutuspalvelimen luoman taloudellisen toimijan asiakkaan 
salaisuus". Näihin kenttiin täytettyjä tietoja ei tallenneta tietokantaan, ellei "Vahvista 
konfigurointiasetukset" -painiketta ole napsautettu. 

 

Kun OAuth 2 -valtuutuspalvelimella suojattuja API-rajapintoja kutsutaan, jokaisessa pyynnön 
otsikossa täytyy lähettää saatu pääsyavain. Jokaisen pyynnön otsikon täytyy sisältää: 

▪ X-OriginalHash 
▪ Sisällön tyyppi – application/json 
▪ Valtuutus - <<access_token>> 

Salt-merkkijono luodaan tunnuksen antajan järjestelmällä, mutta taloudellinen toimija (käyttäjä, jolla 
on sovelluksen rooli “Taloudellisen toimijan järjestelmäkäyttäjä") voi vaihtaa komentoketjua 
tarvittaessa. Salt-arvo voi olla mikä tahansa satunnainen komentoketju, jossa on vähintään 10 ja 
enintään 200 merkkiä. 
Salt-komentosarjan hankkiminen on sama kuin se oli asiakaan tunnuksella ja asiakkaan salaisuudella: 

▪ Hae integroinnin konfigurointinäyttö - GUI-15-00-017 Järjestelmän integroinnin konfigurointi 
edellä kuvatulla tavalla 
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▪ Salt-komentoketju täytetään automaattisesti lomakekenttään nimeltä “X-OriginalHash salt". 
Tähän kenttään täytettyä arvoa ei tallenneta tietokantaan, ellei "Vahvista 
konfigurointiasetukset" -painiketta ole napsautettu. 

3.4.3 LUETTELO LAITOKSISTA 

Täytäntöönpanoasetuksen 2. artiklan määrityksen mukaisesti laitos on mikä tahansa paikka, 
rakennus tai automaatti, jossa tupakkatuotteet valmistaan, varastoidaan tai viedään markkinoille. 
Laitoksen tunnistekoodin pyyntö on kuvattu Täytäntöönpanoasetuksen Artiklassa 16 ja sen 
mukaan kaikki laitokset valmistuksesta ensimmäiseen vähittäismyyntipisteeseen täytyy tunnistaa 
koodilla ("laitoksen tunnistekoodi"), jonka tunnuksen antaja on luonut alueelle, jossa laitos sijaitsee. 
Velvollisuus käyttää laitoksen tunnistekoodille unionin ulkopuolella sijaiseviin valmistuslaitoksiin 
riippuu unionin sisälle vakiintuneesta tuojasta. Tuojan pitää käyttää kaikkiin jäsenvaltion osoittamiin 
tunnuksen antajiin, joiden markkinoille he sijoittavat tuotteitaan. Tuojan suorittama rekisteröinti 
edellyttää kolmannen maan valmistuslaitoksesta vastuussa olevan entiteetin suostumusta. Tuojan 
täytyy tiedottaa kolmannen maan valmistuslaitoksesta vastuussa olevalle taloudelliselle toimijalle 
rekisteröinnin täydelliset tiedot, mukaan lukien allokoitu laitoksen tunnistekoodi. 
Kaikkien alkuperäisessä hakemuksessa lähetettyjen tietojen muokkaukset ja kaikki toimijoiden 
aktiviteettien lakkaaminsesta pitäisi ilmoittaa asianmukaisen toimijantoimesta tunnuksen antajalle 
viipymättä. 

 

 

 
3.4.3.1 Laitoksen 

rekisteröiminen 

Kuva 15: Luettelo laitoksista 

Laitoksen rekisteröinti suoritetaan napsauttamalla Lisää-painiketta näytöllä “[GUI-15-00-020] 
Laitosten luettelo". Käyttäjän täytyy täyttää kaikki vaaditut tiedot näytöllä "[GUI-15-00-021] 
Laitoksen rekisteröinti". Pakolliset kentät IR:n liitteen II kappaleen II kohdassa 1.4 mainitun 
mukaisesti täällä ilmaistussa muodossa: 

▪ Taloudellisen toimijan tunnistekoodi - järjestelmäkenttä 
▪ Laitoksen osoite – katuosoite, talon numero, postinumero ja kaupunki 
▪ Toimittajan maa 
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▪ Jotta kysymykseen "Laitoksen tyyppi" voitaisiin vastat, on pakollista täyttää kenttä "Muun 
laitoksen tyypin kuvaus" 

▪ Merkintä siitä, onko osalla laitoksessa (valmistevero) varastotila 
▪ Toimivaltaisen viranomaisen laitokselle antama valmisteveronumero 

henkilöiden/toimitilan tunnistamista varten 
▪ Jos vastaus kohtaan “Merkintä siitä, onko taloudellisella toimijalle pätevän viranomaisen 

myöntämä valmisteveronumero henkilön tai kiinteistön tunnistamista varten" on kyllä, on 

pakollista täyttää kenttä “Taloudellisen toimijan pätevän viranomaisen myöntämä 

valmisteveronumero henkilön tai kiinteistön tunnistamista varten" 
▪ Merkintä, onko laitos allokoinut tunnisteen toisen tunnuksen antajan toimesta 

- Jos vastaus kohtaan "Merkintä siitä, onko muu tunnuksen antaja allokoinut tunnisteen 
laitokselle " on Kyllä, on pakollista täyttää kenttä “Muiden tunnuksen antajien allokoimat 
laitoksen tunnisteen koodit" 

▪ Merkintä siitä, onko rekisteröinti tehty vähittäismyymälän puolesta, joka ei ole 
muutoin mukana tupakkakaupassa 
- Jos vastas annetaan vähittäistoimipisteen toimijanpuolesta, joka ei ole muutoin mukana 

tupakkakaupassa, on pakollista täyttää kenttä “Sellaisen taloudellisen toimijan tunniste, 
joka toimii vähittäismyyntipisteen toimijanpuolesta, joka ei ole muutoin mukana 
tupakkakaupassa" 

 

Kuva 16: Laitoksen rekisteröiminen 

Kun olet täyttänyt vaaditut kentän, uuden tilat rekisteröidään napsauttamalla Lisää-
painiketta. Vahvistuksen jälkeen näkyviin tulee viesti hyväksynnästä. 
Luodun laitoksen tunnistekoodin rakenne vastaa Artiklassa 17 (1) säädettyjä vaatimuksia. 
Ensimmäinen paikka on tunnuksen antajan tunniste ISO/IEC 15459-2:2015.5 -standardin 
mukainen, mikä on viiden merkin mittainen "QCALL"-koodi. 
Toinen paikka on aakkosnumeerinen sarja, joka on ainutlaatuinen koodipoolissa. 
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Samalla tavalla kuin toinen taloudellinen toimija voi rekisteröidä ensimmäisen vähittäismyyntipisteen, 
kolmas osapuoli voi rekisteröidä ensimmäisen vähittäismyyntipisteen laitoksen yhdellä merkittävällä 
erolla. Ensimmäisen vähittäismyyntipisteen tunnistekoodin pyyntö luodaan kirjautumalla sisään 
kolmannen osapuolen taloudellisena toimijana. 
Kun ensimmäisen vähittäismyyntipisteen laitoksen rekisteröintiä suoritettaessa kolmannen 
osapuolen täytyy taas kirjautua ulos järjestelmästä ja kirjautua sisään kyseisenä vähittäismyyjänä 
pyynnön luomiseksi. 

3.4.3.2 Laitoksen yksityiskohtainen tieto 

Taloudellisen toimijan tiedot haetaan napsauttamalla asetussarakkeessa näytöllä "[GUI-15-00-020] 
Taloudellisen toimijan lista" Yksityistiedot-painiketta. Näytöllä “[GUI-15- -00-022] Taloudellisen 
toimijan tiedot" näkyy taloudellisen toimijan tiedot. Käyttäjä voi poistaa valmistuskoneen 
rekisteröinnin tilalla Uusi tietonäytöllä. 

 
 
 

 
Kuva 17: Laitoksen yksityiskohtainen tieto 

3.4.3.3 Laitosta koskevien tietojen korjaaminen 

Toteutettavan säädöksen artiklan 16(5) mukaan kaikkien alkuperäisessä hakemuslomakkeessa 
lähetettyjen tietojen muokkaukset ja kaikki laitoksien sulkemiset pitäisi ilmoittaa asianmukaisen 
toimijantoimesta tunnuksen antajalle viipymättä. 
Käyttäjä voi korjata tietoja sovelluksessa napsauttamalla painiketta Korjaa näytöllä [GUI-15-00- -
020] Taloudellisten toimijoiden lista" tai näytöllä “[GUI-15-00-022] Taloudellisen toimijan lista". 
Corrected information needs to be confirmed by clicking Correct-painiketta on screen [GUI-15-00-
023] Correction of information concerning facility“. 
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Kuva 18: Laitosta koskevien tietojen korjaaminen 

Kun käyttäjä on vahvistanut rekisteröinnin poiston, tunnuksen antajajärjestelmä päivittää laitosten 
rekisterinsä. 

3.4.3.4 Laitoksen rekisteristä poistaminen 

Toteutettavan säädöksen artiklan 16(5) mukaan kaikkien alkuperäisessä hakemuslomakkeessa 
lähetettyjen tietojen muokkaukset ja kaikki laitoksien sulkemiset pitäisi ilmoittaa asianmukaisen 
toimijantoimesta tunnuksen antajalle viipymättä. 
Laitoksen tilan täytyy olla Uusi. Käyttäjä korjaa laitoksen tiedot napsauttamalla Rekisteröinnin 
poisto -painiketta näytöllä “[GUI-15-00-020] Valmistuskoneiden luettelo" tai näytöllä “[GUI-15-00-
022] Laitoksen yksityiskohdat". Muutettujen tietojen korjaus vahvistetaan napsauttamalla 
Rekisteröinnin poisto -painiketta näytöllä "[GUI-15-00-024] Laitoksen rekisteröinnin poisto“. 
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Kuva 19: Laitoksen rekisteristä poistaminen 

Kun käyttäjä on vahvistanut rekisteröinnin poiston, tunnuksen antajajärjestelmä päivittää 
laitosten rekisterinsä. 

3.4.4 LUETTELO VALMISTUSKONEISTA 

Täytäntöönpanonasetuksen Artiklassa 2 annetun määritelmän perusteella kone on llaite, jota 
käytetään tupakkatuotteiden valmistukseen, mikä on oleellista valmistusprosessille. 
Koneen tunnistekoodin pyyntö on kuvattu Täytäntöönpanoasetuksen Artiklassa 18 ja sen mukaan 
kaikki koneet täytyy tunnistaa koodilla ("koneen tunnistekoodi"), jonka tunnuksen antaja on luonut 
alueelle, jossa kone sijaitsee. 
Velvollisuus käyttää koneen tunnistekoodille, joka liittyy unionin ulkopuolella valmistuslaitoksiissa 
sijaitseviin laitoksiin, riippuu unionin sisälle vakiintuneesta tuojasta. Tuojan pitää käyttää kaikkiin 
jäsenvaltion osoittamiin tunnuksen antajiin, joiden markkinoille he sijoittavat tuotteitaan. Tuojan 
suorittama rekisteröinti edellyttää kolmannen maan valmistuslaitoksesta vastuussa olevan entiteetin 
suostumusta. Tuojan täytyy tiedottaa kolmannen maan valmistuslaitoksesta vastuussa olevalle 
taloudelliselle toimijalle rekisteröinnin täydelliset tiedot, mukaan lukien allokoitu koneen 
tunnistekoodi. 
Kaikkien alkuperäisessä hakemuksessa lähetettyjen tietojen muokkaukset ja kaikki toimijoiden 
aktiviteettien lakkaamisesta pitäisi ilmoittaa asianmukaisen toimijantoimesta tunnuksen antajalle 
viipymättä. 

 

Kuva 20: Luettelo valmistuskoneista 
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3.4.4.1 Valmistuskoneen rekisteröinti 

Valmistuskoneen rekisteröinti suoritetaan napsauttamalla Lisää-painiketta näytöllä “[GUI15-00-
030] Valmistuskoneiden luettelo". Käyttäjän täytyy täyttää kaikki vaaditut tiedot näytöllä "[GUI-15-
00-031] Valmistuskoneen rekisteröinti". Pakolliset kentät IR:n liitteen II kappaleen II kohdassa 1.4 
mainitun mukaisesti täällä ilmaistussa muodossa: 

▪ Taloudellisen toimijan tunnistekoodi - järjestelmäkenttä 
▪ Laitoksen tunnistekoodi 
▪ Koneen tuottaja 
▪ Koneen malli 
▪ Koneen sarjanumero 
▪ Maksimikapasiteetti 24-tuntisessa tuotantojaksossa ilmaistaan yksikköpakkauksissa 

 
 
 

Kuva 21: Valmistuskoneen rekisteröinti 

Kun olet täyttänyt vaaditut kentän, valmistuskone rekisteröidään napsauttamalla Lisää 
-painiketta. Vahvistuksen jälkeen näkyviin tulee viesti hyväksynnästä. 
Luodun laitoksen tunnistekoodin rakenne vastaa Artiklassa 19 (1) säädettyjä vaatimuksia. 
Ensimmäinen paikka on tunnuksen antajan tunniste ISO/IEC 15459-2:2015.5 -standardin 
mukainen, mikä on viiden merkin mittainen "QCALL"-koodi. 
Toinen paikka on aakkosnumeerinen sarja, joka on ainutlaatuinen koodipoolissa. 

3.4.4.2 Valmistuskonetta koskeva yksityiskohtainen tieto 

Taloudellisen toimijan tiedot haetaan napsauttamalla asetussarakkeessa näytöllä "[GUI-15-00-030] 
Taloudellisen toimijan lista" Yksityistiedot-painiketta. Näyttö “[GUI- 15-00-032] Valmistuskonetta 
koskevien tietojen yksityiskohdat" esittää tiedot valmistuskoneesta. Käyttäjä voi poistaa 
valmistuskoneen rekisteröinnin tilalla Uusi tietonäytöllä. 
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Kuva 22: Valmistuskoneen tiedot 

3.4.4.3 Valmistuskonetta koskevien tietojen korjaaminen 

Toteutettavan säädöksen artiklan 18(4) mukaan kaikkien alkuperäisessä hakemuksessa 
lähetettyjen tietojen muokkaukset ja kaikki toimijoiden aktiviteettien lakkaamisesta pitäisi ilmoittaa 
asianmukaisen toimijantoimesta tunnuksen antajalle viipymättä. 
Käyttäjä voi korjata tietoja sovelluksessa napsauttamalla painiketta Korjaa näytöllä [GUI-15-00-
030] Valmistuslaitteiden lista" tai näytöllä “[GUI-15-00-032] Valmistuskonetta koskevien tietojen 
yksityiskohdat". Käyttäjän täytyy vahvistaa korjatut tiedot napsauttamalla Korjaa-painiketta 
näytöllä "[GUI- -15-00-033] Valmistuskonetta koskevien tietojen korjaaminen“. 

 

Kuva 23: Valmistuskonetta koskevien tietojen korjaaminen 

Kun käyttäjä on vahvistanut tehdyt muutokset, tunnuksen antajajärjestelmä päivittää koneiden 
rekisterinsä. 

3.4.4.4 Valmistuskoneen rekisteristä poistaminen 

Toteutettavan säädöksen artiklan 18(4) mukaan valmistajan tai tuojan pitäisi ilmoittaa kaikkien 
alkuperäisessä hakemuslomakkeessa lähetettyjen tietojen muokkaukset ja rekisteröityjen koneiden 
käytöstäpoistot tunnuksen antajalle viipymättä. 
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Valmistuskoneen tilan täytyy olla Uusi. Käyttäjä poistaa valmistuskoneen rekisteröinnin 
napsauttamalla Rekisteröinnin poisto -painiketta näytöllä “[GUI-15-00-030] Valmistuskoneiden 
luettelo" tai näytöllä “[GUI-15-00-032] Valmistuskonetta koskevien tietojen yksityiskohdat". 
Rekisteröinnin peruutus vahvistetaan napsauttamalla Rekisteröinnin poisto -painiketta näytöllä 
"[GUI-15-00-034] Valmistuslaitteen rekisteröinnin poisto“. 

 

Kuva 24: Valmistuskoneen rekisteristä poistaminen 

Kun käyttäjä on vahvistanut tehdyt muutokset, tunnuksen antajajärjestelmä päivittää koneiden 
rekisterinsä. 

3.4.5 PYYTÄÄ AINUTLAATUISIA TUNNISTIMIA 

Kun tämän valikon asetus valitaan näkyviin tulee luettelo alivalikosta: 

• Luettelo pyynnöistä yksikkötason yksilöllisille tunnisteille 

• Luettelo tukkupakkaustason yksilöllisten tunnisteiden pyynnöistä 

Ainutlaatuisten tunnisteiden voimassa olo ja aktivoinnin poisto kuvataan täytäntöönpanoasetuksen 
Artiklassa 5. Tunnuksen antajien luomilla ainutlaatuisilla tunnisteilla voidaan merkitä 
yksikköpaketteja ja koottua pakkaamista Artikloiden 6 ja 10 esittämällä tavalla enintään kuuden 
kuukauden sisällä siitä, kun taloudellinen toimija on vastaanottanut ainutlaatuiset tunnisteet. 
Tämän ajanjakson jälkeen ainutlaatuiset tunnisteet eivät ole voimassa ja taloudellinen toimija 
varmistaa, että niitä ei käytetä merkitsemään paketteja tai koottua pakkaamista. 
Säilytysjärjestelmällä varmistetaan, että sellaisten ainutlaatuisten tunnisteiden aktivointi 
poistetaan, joita ei ole käytetty kuuden kuukauden sisällä. 
Valmistajat ja tuojat voivat milloin tahansa hankkia ainutlaatuisten tunnisteiden aktivoinnin poiston 
lähettämällä aktivoinnin poistopyynnön asianmukaiseen ensisijaiseen säilytyspaikkaan. Muut 
taloudelliset toimijat voivat hankkia ainutlaatuisten tunnisteiden aktivoinnin poiston lähettämällä 
aktivoinnin poistopyynnön reitittimen kautta. Aktivoinnin poistopyyntö otetaan käyttöön sähköisesti. 

3.4.5.1 Luettelo pyynnöistä yksikkötason yksilöllisille tunnisteille 

Täytäntöönpanoasetuksen Artiklassa 6 kuvataan merkintä yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden 
avulla. Valmistajat ja tuojat merkitsevät jokaisen unionissa valmistetun tai unioniin tuodun 
paketin ainutlaatuisella tunnisteella. 
Jos tupakkatuotteet on valmistettu unionin ulkopuolella, yksikkötason ainulaatuinen tunniste 
täytyy merkitä yksikköpakettiin ennen kuin tupakkatuote tuodaan unioniin. 

 

Kun tämä vaihtoehto valitaan valikossa, näyttö “Yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyyntöjen 
luettelo" avataan. Tällä näytöllä käyttäjä voi nähdä pyyntöjen luettelon ainutlaatuisten tunnisteiden 
annosta yksikköpakettitasolla sekä niiden yksityiskohdat ja ladata luodut ainutlaatuiset tunnisteet 
käsitellyille pyynnöille. 



34 

 

 

 
 

 

Kuva 25: Luettelo pyynnöistä yksikkötason yksilöllisille tunnisteille 

 

3.4.5.1.1 Yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden rakenne ja muoto 

Yksikkötason yksilöllisen tunnisteen pituus on 26 merkkiä mukaan lukien aikaleima (ilman 
aikaleiman yksikkötason yksilöllisen tunnisteen pituus on 18 merkkiä). 
Yksikkötason yksilöllisen tunnisteen rakenne vastaa Täytäntöönpanoasetuksen artiklassa 
8(1) määritettyä rakennetta ja esitetään alla olevassa kuvassa. 

 

Kuva 26: Yksikkötason yksilöllisen tunnisteen rakenne 

Ensimmäinen paikka on tunnuksen antajan tunniste ISO/IEC 15459-2:2015.5 -standardin 
mukainen, mikä on viiden merkin mittainen "QCALL"-koodi. 
Se on toinen paikka sarjanumerossa. Se on tehty yhdeksästä merkistä, mukaan lukien numerot, 
pienet kirjaimet ja isot kirjaimet. Sarjanumeroiden luonnin algoritmi takaa jokaisen numeron 
ainutlaatuisuuden ja vaikeuden ennustaa sitä vaaditulla todenäköisyydellä. On olemassa kaksi 
erillistä jaksoa, yksi yksikkötason tunnisteille ja toinen tukkupakkaus-tason tunnisteille. 
Tuotekoodi on kolmannessa kohdassa. Jokainen tuotekoodi koostuu neljästä merkistä, sisältäen 
numeroita pieniä kirjaimia ja isoja kirjaimia. Pakkausta käytetään tuotetietoihin yksikkötason 
yksilöllisille tunnisteille. Jokainen määritteiden yksilöllinen yhdistelmällä Artiklan 8 (1c) mukaisesti 
on kohdistettu tuotepyyntö, jota voidaan käyttää erillistiedostossa. Ehdotettu ratkaisu käyttää yhtä 
hakutaulukoa tuotekoodiin perustuvan vaadittavan tiedon etsimiseen. 
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Aikaleima on viimeinen kohta ja taloudellinen toimija lisää sen. 
 

3.4.5.1.2 Yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyyntö 

Pyyntö yksikkötason yksilöllisistä tunnisteista luodaan napsauttamalla Lisää -painiketta näytöllä 
“[GUI-15-00-040] Yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyyntöjen luettelo“. Käyttäjä täyttää kaikki 
vaaditut kentät avautuvalla näytöllä "[GUI-15-00-041] Yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden 
pyyntö“. 
Kenttien prioriteetti ja muoto määritetään Täytäntöönpanoasetuksen liitteen II kappaleen II osion 2 
kohdan 2.1 mukaisesti. Sovelluksessa pakolliset kentät merkitään punaisella tähdellä mutta riippuu 
myös arvoista, jotka käyttäjä täyttää pyyntöön. Kun lomake ensin avataan, pakollisia kenttiä ovat 
seuraavia: 

- Laitoksen tunnistekoodi, 
- Merkintä siitä, sisältääkö tuotantoprosessi koneiston, 
- Tupakkatuotteiden tyyppi, 
- Tupakkatuotteiden brändi, 
- Keskimääräinen yksikköpaketin bruttopaino pakkauksen kanssa gramoissa 0,1 gramman 

tarkkuudella, 
- Suunniteltu vähittäismyynnin maa, 
- EUCEG-järjestelmässä käytetty tuotteen tunnistusnumero, 
- EU-CEG-järjestelmässä käytetty tupakkatuotteen numero, 

- Merkintä siitä, onko tuote tarkoitettu siirrettäväksi maan rajojen poikki maakuljetuksella, 
- Merkintä siitä, tuodaanko tuote EU hun, 
- Pyydettyjen yksikköpaketin tason yksilöllisten tunnisteiden määrä. 

Jos vastaus kysymykseen "sisältääkö tuotantoprosessi koneiston" on "Kyllä", käyttäjän täytyy 
täyttää kenttä: 

- Koneen tunnistekoodi. 

Jos vastaus kohtaan "Tupakkatuotteen tyyppi" on "Muu" käyttäjän täytyy täyttää kenttä: 

- Muun tupakkatuotteen tyypin kuvaus. 

Jos vastaus kohtaan "Tupakkatuotteen brändi" on "Muu", käyttäjän täytyy täyttää kenttä: 

- Muun tuotemerkin tupakkatuote. 

Jos vastaus kohtaan "Merkintä siitä, onko tuote tarkoitettu siirrettäväksi maan rajojen poikki 
maakuljetuksella" on "Kyllä", käyttäjän täytyy täyttää kenttä: 

- Ensimmäinen maakuljetuksen maa sen jälkeen, kun tuote lähtee valmistuspaikan 
jäsenvaltion tai tuontipaikan jäsenvaltion. 
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Kuva 27: Yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyyntö 

 
Kun kaikki pakolliset kentät on täytetty, yksilöllisten tunnisteiden pyyntö tallennetaan 
napsauttamalla Lisää-painiketta. Kun pyyntö tallennetaan, vahvistusviesti siitä näytetään näytöllä. 
Artiklan 9(5) mukaan valmistajat ja tuojat saattavat perua yhden työpäivän sisällä 
tukkupakkaustason yksilöllisten tunnisteiden pyynnön takaisinkutsutulla viestillä (lisätietoja 
kappaleessa 3.4.5.2.4 Viestin takaisinkutsu). 
Tämän jakson jälkeen ja Artiklan 9(3) mukaisesti kahden työpäivän sisällä pyynnön 
vastaanottamisesta, tunnuksen antajan suorittaa seuraavaa tässä järjestyksessä: luoda koodit, 
siirtää koodit reitittimen kautta pyytävän valmistajan tai tuojan ensisijaiseen säilytyspaikkaan ja 
lopulta sähköisesti siirtää koodit pyytävälle valmistajalle tai tuojalle. 
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3.4.5.1.3 Yksityiskohtaiset tiedot pyynnöstä yksikkötason tunnisteille  

Yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyynnön tiedot saa näkyviin napsauttamalla Yksityistiedot -
painiketta valitun entiteetin Asetukset-sarakkeessa näytöllä "[GUI-15-00-040] Yksikkötason 
yksilöllisten tunnisteiden pyyntöjen luettelo". Näyttö "[GUI-15-00-042] Yksikkötason yksilöllisten 
tunnisteiden pyynnön tiedot" esittää yksityiset tiedot yksilöllisten tunnisteiden yksikkötason pyyntö. 
Pyynnön tilan perusteella käyttäjä voi pyytää pyynnön takaisin (yhden työpäivän sisällä pyynnön 
lähettämisestä Täytäntöönpanoasetuksen Artiklan 9 mukaisesti), lataa luodut yksilölliset tunnisteet 
tai luo kopio yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyyntö. Kaikille näistä toiminnoista on vastaava 
painiketa tietonäytön alaosassa. Nämä toimet kuvaillaan seuraavissa kappaleissa. 

Kuva 28: Yksityiskohtaiset tiedot pyynnöstä yksikkötason tunnisteille 
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3.4.5.1.4 Viestin takaisinpyyntö 

Viestin takaisinkutsu suoritetaan napsauttamalla Takaisinkutsu -painiketta näytöllä "[GUI-15-00-
040] Yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyyntöjen luettelo" tai näytöllä "[GUI-15-00-042] 
Yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyyntöjen luettelo". Näytöllä "[GUI-15-00-044] Viestin 
takaisinkutsu", joka avautuu, käyttäjä voi vahvistaa viestin takaisinkutsun napsauttamalla 
Takaisinkutsu. Kun viesti on kutsuttu takaisin onnistuneesti, vahvistusviesti näytetään näytöllä. 

 

Kuva 29: Peruuta viesti 

Artiklan 9(5) mukaisesti yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyyntö saatetaan peruuttaa 
kutsumalla viesti takaisin päivän sisällä. 

 

3.4.5.1.5 Yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyynnön kopio 

Jos käyttäjän täytyy luoda identtisiä tai samanlaisia yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyyntöjä 
toistuvasti, aikaisemmin luodun pyynnön kopioiminen voi olla nopeampi ja helpompi tapa tehdä se. 
Pyyntöjen kopio luodaan napsauttamalla Luo kopio -painiketta näytöllä "[GUI-15-00-040] 
Yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyyntöjen luettelo" tai näytöllä "[GUI-15-00-042] Yksikkötason 
yksilöllisten tunnisteiden pyynnön luettelo". Näyttö "[GUI-15-00-041] Yksikkötason yksilöllisten 
tunnisteiden pyyntö", joka avautuu, sisältää täytetyn yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyynnön 
kopioidun pyynnön perusteella. Käyttäjä voi vaihtaa mitä tahansa arvoja kentissä tarvittaessa ja 
napsauta Lisää -painiketta tallentaaksesi pyynnöt yksilöllisille yksilöllisille tunnisteille. Kun pyyntö on 
tallennettu, vahvistusviesti kopion luonnista näkyy näytöllä. 
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Kuva 30: Yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyynnön kopio 

Kun pyynnön kopio on luotu, tätä seuraava käsittely on sama kuin uusille luoduille 
pyynnöille. 

 

3.4.5.1.6 Yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden latauspyyntö 

Kun pyyntö ainutlaatuisten tunnisteiden annosta on käsitelty ja yksilölliset tunnisteet on luotu ja 
lähetetty onnistuneesti toiseen säilytyspaikkaan, Lataa -painike tälle pyynnölle tulee näkyviin 
näytöllä "[GUI-15-00-040] Yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyyntöjen luettelo" tai näytölle 
"[GUI-15-00-042] Yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyynnön luettelo". Käyttäjä voi käyttää 
painiketta luotujen yksilöllisten tunnisteiden lataamiseen ja tallentaa ne tiedostossa tietokoneessa. 
Toissijaisen säilytyspaikan määrittämän 8 MB:n rajan vuoksi koodien suuret volyymit jaetaan 
pienemmissä erissä. Kaikki samaan pyyntöön kuuluvat erät ladataan yhtenä ZIP-tiedostona 
napsauttamalla vain kerran painiketta Lataa. 
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3.4.5.2 Luettelo tukkupakkaustason yksilöllisten tunnisteiden pyynnöistä 

Täytäntöönpanoasetuksen Artiklassa 2 annetussa määritelmässä kootulla pakkaamisella 
tarkoitetaan kaikkia pakkauksia, jotka sisältävät enemmän kuin yhden tupakkatuotepakkauksen. 
Täytäntöönpanoasetuksen Artiklassa 10 kuvataan merkintää tukkupakkaustason yksilöllisten 
tunnisteiden avulla. Tapauksissa, joissa taloudelliset toimijat päättävät noudattaa kootun 
pakkaamisen merkintää, he merkitsevät tupakkatuotteita sisältävät pakkaukset yksilöllisellä 
tunnisteella. 

 

Kuva 31: Luettelo tukkupakkaustason yksilöllisten tunnisteiden pyynnöistä 

 

3.4.5.2.1 Kootun tason yksilöllisten tunnisteiden rakenne ja muoto 

Yksikkötason yksilöllisen tunnisteen pituus on 31 merkkiä mukaan lukien aikaleima (ilman 
aikaleiman yksikkötason yksilöllisen tunnisteen pituus on 23 merkkiä). 
Yksikkötason yksilöllisen tunnisteen rakenne vastaa Täytäntöönpanoasetuksen artiklassa 11(1) 
määritettyä rakennetta ja esitetään alla olevassa kuvassa. 

 

Kuva 32: Yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden rakenne 
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Ensimmäinen paikka on tunnuksen antajan tunniste ISO/IEC 15459-2:2015.5 -standardin 
mukainen, mikä on viiden merkin mittainen "QCALL"-koodi. 
Se on toinen paikka sarjanumerossa. Se on tehty yhdeksästä merkistä, mukaan lukien numerot, 
pienet kirjaimet ja isot kirjaimet. Sarjanumeroiden luonnin algoritmi takaa jokaisen numeron 
ainutlaatuisuuden ja vaikeuden ennustaa sitä vaaditulla todenäköisyydellä. On olemassa kaksi 
erillistä jaksoa, yksi yksikkötason tunnisteille ja toinen tukkupakkaus-tason tunnisteille. 
Laitoskoodi on kolmannessa kohdassa. Se edustaa laitoksen tunnistekoodia, jossa 
kokoaminen suoritettuun Artiklan 11 (1c) mukaisesti. 
Aikaleima on viimeinen kohta ja taloudellinen toimija lisää sen. 

 

3.4.5.2.2 Tukkupakkaustason pyynnön yksilölliset tunnisteet 

Pyyntö yksikkötason yksilöllisistä tunnisteista luodaan napsauttamalla Lisää -painiketta näytöllä 
“[GUI-15-00] Yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyyntöjen luettelo“. Käyttkä täyttyy kaikki 
pakolliset kentät näytöllä "[GUI-15- 00-051] Tukkupakkaustason yksilöllisten tunnisteiden pyyntö". 
Kenttien prioriteetti ja muoto määritetään Täytäntöönpanoasetuksen liitteen II kappaleen II osion 2 
kohdan 2.1 mukaisesti. Sovelluksessa pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä ja tätä 
pyyntöä varten ne ovat seuraavat: 

- Laitoksen tunnistekoodi, 
- Tukkupakkaustason yksilöllisten tunnisteiden pyydetty määrä. 

 

Kuva 33: Tukkupakkaustason yksilöllisten tunnisteiden pyyntö 

Kun kaikki pakolliset kentät on täytetty, yksilöllisten tunnisteiden pyyntö tallennetaan 
napsauttamalla Lisää-painiketta. Kun pyyntö tallennetaan, vahvistusviesti siitä näytetään näytöllä. 
Artiklan 13(5) mukaan valmistajat ja tuojat saattavat perua yhden työpäivän sisällä 
tukkupakkaustason käyttöjärjestelmäpyynnön takaisinkutsutulla viestillä (lisätietoja kappaleessa 
3.4.5.2.4 Viestin takaisinkutsu). 
Tämän jakson jälkeen ja Artiklan 13(3) mukaisesti kahden työpäivän sisällä pyynnön 
vastaanottamisesta, tunnuksen antajan suorittaa seuraavaa tässä järjestyksessä: luoda koodit, 
siirtää koodit reitittimen kautta pyytävän valmistajan tai tuojan ensisijaiseen säilytyspaikkaan ja 
lopulta siirtää koodit sähköisesti pyytävälle valmistajalle tai tuojalle. 

3.4.5.2.3 Tukkupakkaustason yksilöllisten tunnisteiden pyynnön tiedot 

Tukkupakkaustason yksilöllisten tunnisteiden pyynnön tiedot saa näkyviin napsauttamalla 
Yksityistiedot -painiketta valitun entiteetin Asetukset-sarakkeessa näytöllä "[GUI-15-00-050] 
Yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyyntöjen luettelo". Näyttö "[GUI-15-00-052] Yksikkötason 
yksilöllisten tunnisteiden pyynnön tiedot" esittää yksityiset tiedot yksilöllisten tunnisteiden 
yksikkötason pyyntö. 
Pyynnön tilan perusteella käyttäjä voi pyytää pyynnön takaisin (yhden työpäivän sisällä pyynnön 
lähettämisestä Täytäntöönpanoasetuksen Artiklan 13 mukaisesti), lataa luodut yksilölliset tunnisteet 
tai luo kopio yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyyntö. Kaikille näistä toiminnoista on vastaava 
painiketa tietonäytön alaosassa. Nämä toimet kuvaillaan seuraavissa kappaleissa. 
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Kuva 34: Tukkupakkaustason yksilöllisten tunnisteiden pyynnön tiedot 

 

3.4.5.2.4 Viestin takaisinpyyntö 

Viestin takaisinkutsu suoritetaan napsauttamalla Takaisinkutsu -painiketta näytöllä "[GUI-15-00-
050] Tukkupakkaustason yksilöllisten tunnisteiden pyyntöjen luettelo" tai näytöllä "[GUI-15-00-052] 
Tukkupakkaustason yksilöllisten tunnisteiden pyyntöjen luettelo". Näytöllä "[GUI-15-00-044] Viestin 
takaisinkutsu", joka avautuu, käyttäjä voi vahvistaa viestin takaisinkutsun napsauttamalla 
Takaisinkutsu. Kun viesti on kutsuttu takaisin onnistuneesti, vahvistusviesti näytetään näytöllä. 

 

Kuva 35: Peruuta viesti 

Artiklan 13(5) mukaisesti yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyyntö saatetaan peruuttaa 
kutsumalla viesti takaisin päivän sisällä. 

 

3.4.5.2.5 Tukkupakkaustason yksilöllisten tunnisteiden pyynnön kopio Käyttöliittymät 

Jos käyttäjän täytyy luoda identtisiä tai samanlaisia yksikkötason yksilöllisten tunnisteiden pyyntöjä 
toistuvasti, aikaisemmin luodun pyynnön kopioiminen voi olla nopeampi ja helpompi tapa tehdä se. 
Pyyntöjen kopio luodaan napsauttamalla Luo kopio -painiketta näytöllä "[GUI-15-00-050] 
Tukkupakkaustason yksilöllisten tunnisteiden pyyntöjen luettelo" tai näytöllä "[GUI-15-00-052] 
Tukkupakkaustason yksilöllisten tunnisteiden pyynnön luettelo". Näyttö "[GUI-15-00-041] 
Tukkupakkaustason yksilöllisten tunnisteiden pyyntö", joka avautuu, sisältää täytetyn 
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tukkupakkaustason tunnisteiden pyynnön kopioidun pyynnön perusteella. Käyttäjä voi vaihtaa mitä 
tahansa arvoja kentissä tarvittaessa 
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ja tallentaa yksilöllisten tunnisteiden pyynnön napsauttamalla Lisää -painiketta. Kun pyyntö on 
tallennettu, vahvistusviesti kopion luonnista näkyy näytöllä. 

 

Kuva 36: Tukkupakkaustason yksilöllisten tunnisteiden pyyntö 

Kun pyynnön kopio on luotu, tätä seuraava käsittely on sama kuin uusille luoduille 
pyynnöille. 

 

3.4.5.2.6 Latauspyyntö tukkupakkaustason yksilöllisille tunnisteille 

Kun tukkupakkaustason ainutlaatuisten tunnisteiden pyyntö on käsitelty ja yksilölliset tunnisteet 
luotu, tämän pyynnön viereen ilmestyy näkyviin "Lataa"-painike näytöllä "[GUI-15-00-050] 
Tukkupakkaustason tason yksilöllisten tunnisteiden pyyntöjen luettelo". Käyttäjä voi käyttää 
painiketta luotujen yksilöllisten tunnisteiden lataamiseen ja tallentaa ne tiedostossa tietokoneessa. 
Toissijaisen säilytyspaikan määrittämän 8 MB:n rajan vuoksi koodien suuret volyymit jaetaan 
pienemmissä erissä. Kaikki samaan pyyntöön kuuluvat erät ladataan yhtenä ZIP-tiedostona 
napsauttamalla vain kerran painiketta Lataa. 

 
3.4.6 HAKUTAULUKKO 

Kun tämä vaihtoehto valitaan valikossa, näyttö “[GUI-15-00-250] Hakutaulukko " avataan. Tällä 
näytöllä käyttäjä näkee yksityistietojen luettelon tai haun määrätystä tuotepohjaisesti koodista, jota 
käytetään tälle käyttäjälle määrättyjen ainutlaatuisten tunnisteiden luonnissa. 
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Kuva 37: Hakutaulukko 

Käyttäjä voi hakea määrättyä tuotekoodia yksinkertaisesti täyttämällä koodin kenttään Koodi näytön 
yläosassa ja napsauttamalla Suodata-painiketta. 
Käyttää voi peruuttaa suodattimen ja palata koko tuotekoodien luetteloon napsauttamalla 
painiketta Peruuta suodatin. 

3.4.7 KÄYTTÖLIITTYMIEN MÄÄRÄ 

Näytön “[GUI-15-00-210] Yksiköllisten tunnisteiden määrät" käyttäjä voi hakea luotujen yksilöllisten 
tunnisteiden tilastotietoja. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää erilaisia suodatusehtoja. Näkyviä 
tuloksia voidaan mukauttaa vielä enemmän valitsemalla, mitkä sarakkeet ovat näkyviä. 
Suodatus voidaan tehdä uhden tai useamman luokan perusteella: 

- Päiväys lähtien, 
- Päiväys asti, 
- Taloudellisen toimijan tunnistekoodi, 
- Laitoksen tunnistekoodi, 
- Laitoksen tunnistekoodi, 
- Tupakkatuotteiden tyyppi, 
- Tupakkatuotteiden brändi, 
- Suunniteltu vähittäismyynnin maa, 

- Merkintä siitä, tuodaanko tuote EU:hun. 

Käyttäjä voi soveltaa valittuja suodattimia napsauttamalla painikettaSuodatin. 
Käyttäjä voi myös valita taulukossa suodatetuille tiedoille näkyvät sarakkeet. Sarakkeet, jotka 
voidaan lisätä suodatettujen tietojen ryhmittelemiseksi edelleen, ovat seuraavat: 

- Kuukausittain, 
- Neljännesvuosittain, 
- Vuosittain, 
- Taloudellisen toimijan tunnistekoodi, 

- Taloudellisen toimijan rekisteröity nimi, 
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- Laitoksen tunnistekoodi, 
- Laitoksen osoite, 
- Laitoksen maa, 
- Laitoksen tyyppi, 
- Laitoksen tunnistekoodi, 
- Koneen tuottaja, 
- Koneen malli, 
- Koneen sarjanumero, 
- Tupakkatuotteiden brändi, 
- Suunniteltu vähittäismyynnin maa, 
- Merkintä siitä, tuodaanko tuote EU:hun. 

Voit lisätä valitut sarakkeet esikatselunäytölle napsauttamalla Päivitä. 

 

Kuva 38: KÄYTTÖLIITTYMIEN määrä 

Yleiset tilastotiedot voidaan viedä Excel-tiedostoon lisäkäsittelyä varten Työkalut-painikkeella ja 
Vie Exceliin -asetuksella. 

3.4.8 TUO REKISTERÖINTIPYYNTÖ 

Käyttäjä voi tuoda taloudellisten toimijoiden, laitosten ja koneiden massarekisteröintipyynnön 
sisältävän excel-tiedoston näytön “[GUI-15-00-090] Rekisteröintipyynnön tuonti" avulla 
(ensimmäisten vähittäismyyntipisteiden rekisteröinti). 
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Kuva 39: Tuo rekisteröintipyyntö 

Taloudelliset toimijat täytyy ensin rekisteröidä, jotta niiden laitoksen ja koneet voidaan lisätä. 
Jotta taloudellisen toimijan laitosten ja koneiden lisääminen on mahdollista, järjestelmään täytyy 
olla kirjautuneena sisään kyseisenä taloudellisena toimijana. 
Jotta rekisteröintipyyntö voidaan tuoda, täytyy valita tuonnin tyyppi kentän "Tuonnin tyyppi" -
alaspudotusvalikosta. 

▪ REO – tiedostoille, jotka sisältävät pyyntöjä taloudellisten toimijoiden rekisteröinnistä 
▪ RFA – tiedostoille, jotka sisältävät pyyntöjä laitosten rekisteröinnistä 
▪ RMA – tiedostoille, jotka sisältävät pyyntöjä taloudellisten 

koneiden rekisteröinnistä. Tuontiprosessi on sama kaikille 

kolmentyyppisille tiedostoille. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 40: Valitse lisenssityyppi 

Tämän jälkeen käyttäjä selaa tietokoneessa tiedostoon, joka pitäisi tuoda napsauttamalla painiketta 
“Lataa tiedosto", joka avaa Windows-hallintaikkunan. 
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Kuva 41: Lataa tiedosto 
 

Kuva 42: Selaa tuotavaan tiedostoon 

Kun tiedosto valitaan, käyttäjä voi vaihtaa tiedoston toiseen painamalla "Vaihda"-painiketta. Jos 
käyttäjä haluaa poistaa tämänhetkisen tiedoston valinnan, hänen täytyy painaa "Poista"-painiketta. 
Tässä tapauksessa "Lataa"-painike tulee vielä kerran näkyviin. 
Kun tiedosto valitaan ja käyttäjä haluaa tuoda sen järjestelmään käsittelyä varten, hänen täytyy 
napsauttaa "Tuo"-painiketta. Kun lataus on vahvistettu valintaikkunassa, tiedosto ladataan ja 
näytetään tietueluettelossa näytöllä. Sen tilaksi määritetään "Uusi" ja käsittely alkaa. 
Kun tiedosto on käsitelty, vaihda sen tilaksi 

▪ “Käsitelty", jos tiedot ovat oikein ja käsitelty onnistuneesti tai 
▪ “Virhe", jos tiedosto sisältää virheellisiä tietoja eikä käsittely onnistu. 

Voit tarkistaa käsittelyn tulokset napsauttamalla "Lataa tulostiedosto" -painiketta yksittäisten 
tiedostotietueiden vieressä. Onnistuneesti käsitellyistä tiedostoista pyyntöjen käsittelystä on 
tietoja. 
Tiedostoille, joiden käsittely ei onnistunut, on saatavilla tiedostoista löytyneet virheet. Huomaa, että 
jos tiedostoa ei käsitelty oikein, koko tiedosto hylätään eikä mitään rekisteröintipyynnöistä tuoda 
järjestelmään. Tiedosto täytyy korjata ja ladata uudelleen. 

 

Kuva 43: Tiedostossa virheitä 

3.4.8.1 RMA-rekisteröintipyynnon valmistelu 

Rekisteröintitiedot vastaavat graafisen käyttöliittymän kautta täytettyjä tietoja komission 
täytäntöönpanoasetuksen 2018/574 osan 1 kappaleen II kohdassa 1.1 määritetyn mukaisesti: 

Kent
tä 

Kommentit Ensisijaisuus Arvot 
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Message_Type Viestityypin tunnistus M REO 
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EO_Name1 
Taloudellisen toimijan 
rekisteröity nimi 

M 
 

EO_Name2 
Taloudellisen toimijan 
vaihtoehtoinen tai lyhennetty nimi 

O 
 

 

EO_Address 
Taloudellisen toimijan osoite – 
katuosoite, talon numero, 
postinumero 
kaupunki 

 

M 
 

EO_CountryReg 
Taloudellisen toimijan 
rekisteröintimaa 

M 
 

 
 

EO_Email 

Taloudellisen toimijan 
sähköpostiosoite; käytetään 
rekisteröintiprosessista 
tiedottamiseen, mukaan lukien 
seuraavat 
muutokset ja muu 
pakollinen kirjeenvaihto 

 
 

M 

 

 
 

VAT_R 

 
Merkintä ALV-rekisteröinnin 
tilasta 

 
 

M 

0 - Ei ALV 
rekisteröimine
n 

1 - ALV 
numero 
olemas
sa 

 
VAT_N 

 
Taloudellisen toimijan ALV-numero 

 
M, if VAT_R = 1 

 

 
TAX_N 

Taloudellisen toimijan 
verotunnistenumero 

 
M, jos VAT_R = 0 

 

 
 

EO_ExciseNumber1 

Toimivaltaisen viranomaisen 
taloudelliselle toimijalle antama 
valmisteveronumero 
henkilöiden/toimitilan tunnistamista 
varten 

 
 

M 

0 - Ei 
SIEMEN 
numero 

1 - SIEMEN 
numero 
olemas
sa 

 

EO_ExciseNumber2 

Toimivaltaisen viranomaisen 
taloudelliselle toimijalle antama 
valmisteveronumero 
henkilöiden/toimitilan tunnistamista 
varten 

M, jos       
EO_ExciseNumber1 

= 1 

 

 

OtherEOID_R 

Taloudellisen toimijan merkintä 

on allokoinut tunnisteen toisen 
tunnuksen antajan toimesta 

 

M 
0 – Ei 

1 – Kyllä 

 

OtherEOID_N 

 
Taloudellisen toimijan muiden 
tunnusten antajien jakamat 
tunnistekoodit 

 
M, jos 

OtherEOID_R 
= 1 

 

 
Reg_3RD 

Merkintä siitä, onko rekisteröinti 
tehty vähittäismyymälän puolesta, 
joka ei ole muutoin mukana 
tupakkakaupassa 

 
M 

0 – Ei 

1 – Kyllä 
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Reg_EOID 

Merkintä siitä, onko rekisteröinti 
tehty vähittäismyymälän puolesta, 
joka ei ole muutoin mukana 
tupakkakaupassa 

 
M, jos Reg_3RD = 

1 
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Kuva 44: Ensimmäisten vähittäismyyntipisteiden massarekisteröinti tuonnilla Excel-
tiedostosta 

3.4.8.2 RFA-rekisteröintipyynnön valmistelu 

Rekisteröintitiedot vastaavat graafisen käyttöliittymän kautta täytettyjä tietoja komission 
täytäntöönpanoasetuksen 2018/574 osan 1 kappaleen II kohdassa 1.4 määritetyn mukaisesti: 

 

Kent

tä 

Kommenti

t 

Ensisijaisuus Arvot 

Message_Type Viestityypin tunnistus M RFA 

EO_ID Taloudellisen toimijan tunnistekoodi M  

 
EO_CODE 

Taloudellisen toimijan vahvistuskoodi, joka 

toimitetaan vastauksena taloudellisen toimijan 

rekisteröintiin 

 
M 

 

F_Address 
Laitoksen osoite – katuosoite, talon numero, 

postinumero ja kaupunki 
M 

 

F_Country Toimittajan maa M  

 
 
 

F_Type 

 
 
 

Laitoksen tyyppi 

 
 
 

M 

1 – valmistustyömaa 

ja varasto 

2 – erillinen 

varasto 

3 – 

vähittäismyyntipiste 

4 – muu 

 
F_Type_Other 

 
Muun laitoksen kuvaus 

 
M, jos F_Type = 4 

 

 

F_Status 
Merkintä siitä, onko osalla laitoksesa (valmistevero) 

varastotila 

 

M 
0 – Ei 

1 – Kyllä 

 
F_ExciseNumber1 

Toimivaltaisen viranomaisen laitokselle antama 

valmisteveronumero henkilöiden/toimitilan 

tunnistamista varten 

 
M 

0 - Ei SIEMEN 
numero 

1 – SIEMEN-
numero 
on olemassa 

 

F_ExciseNumber2 

Toimivaltaisen viranomaisen laitokselle antama 

valmisteveronumero henkilöiden/toimitilan 

tunnistamista varten 

M, jos 

F_ExciseNumber1 

= 1 
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OtherFID_R  M 0 – Ei 
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Merkintä, onko laitos allokoinut tunnisteen 

toisen tunnuksen antajan toimesta 

 1 – Kyllä 

(mahdollista 

vain EU:n 

ulkopuolisille 

laitoksille) 

 
OtherFID_N 

 
Taloudellisen toimijan muiden tunnusten antajien 

jakamat tunnistekoodit 

M, jos OtherFID_R 

= 1 

 

 
Reg_3RD 

Merkintä siitä, onko rekisteröinti tehty 

vähittäismyymälän puolesta, joka ei ole muutoin 

mukana tupakkakaupassa 

 
M 

0 – Ei 

1 – Kyllä 

(mahdollista vain, 

jos F_Type = 3) 

 
Reg_EOID 

Merkintä siitä, onko rekisteröinti tehty 

vähittäismyymälän puolesta, joka ei ole 

muutoin mukana tupakkakaupassa 

M, jos Reg_3RD 

= 1 

 

 

Kuva 45: Laitosten massarekisteröinti tuonnilla Excel-tiedostosta 

3.4.8.3 RMA-rekisteröintipyynnön valmistelu 

Rekisteröintitiedot vastaavat graafisen käyttöliittymän kautta täytettyjä tietoja komission 
täytäntöönpanoasetuksen 2018/574 osan 1 kappaleen II kohdassa 1.7 määritetyn mukaisesti: 

 

Kent

tä 

Kommenti

t 

Ensisijai

suus 

Arvot 

Message_Type Viestityypin tunnistus M RMA 

EO_ID Taloudellisen toimijan tunnistekoodi M  

 
EO_CODE 

Taloudellisen toimijan vahvistuskoodi, joka toimitetaan vastauksena 

taloudellisen toimijan rekisteröintiin 

 
M 

 

F_ID Laitoksen tunnistekoodi M  

M_Producer Koneen tuottaja M  
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M_Model Koneen malli M  

M_Number Koneen sarjanumero M  
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M_Capacity Maksimikapasiteetti 24-tuntisessa tuotantojaksossa ilmaistaan 

yksikköpakkauksissa 

M 
 

 

Kuva 46: Koneiden massarekisteröinti tuonnilla Excel-tiedostosta 

3.4.9 KÄYTTÄJÄLUETTELO  

"[GUI-15-00-100] Käyttäjäluettelo" -näytöllä on luettelo sovellukseen rekisteröityneistä käyttäjistä. 
 

 

Kuva 47: Luettelo käyttäjistä 

Suodatus voidaan tehdä toisen tai molempien saatavissa olevien luokkien perusteella: 

- Organisaatiotyyppi, 
- Tila. 

Käyttäjä voi soveltaa valittuja suodattimia napsauttamalla painikettaSuodatin. 
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Suodatettu luettelo voidaan viedä Excel-tiedostoon jatkokäsittelyä varten Työkalut-painikkeen ja Vie 
exceliin -asetuksella. Uuden käyttäjän rekisteröinti tämän näytön Lisää käyttäjä -painikkeella 
kuvataan seuraavassa kappaleessa. 

3.4.9.1 Käyttäjän rekisteröinti 

Uuden käyttäjän rekisteröinti suoritetaan napsauttamalla Käyttäjäluettelo-näytöllä Lisää käyttäjä 
-painiketta. Käyttäjän täytyy täyttää kaikki vaaditut tiedot luomalla käyttäjä ja lisäämällä valtuutus 
käyttäjälle käyttää määrättyä taloudellista toimijaa. 

 

Kuva 48: Käyttäjien rekisteröinti 

Käyttäjä luodaan näytön "[GUI-15-00-101] Käyttäjän rekisteröinti" -näytön yläosassa. Vaaditut kentät 
merkitään punaisella tähtimerkillä, ja ne ovat: 

- Nimi, 
- Sukunimi, 
- Tila, 

- Sähköposti. 

Näytön keskelle lisätään uuden käyttäjän sovelluksen valtuutukset. 

Kuva 49: Lisää valtuutus käyttäjälle 

Taloudellinen toimija -kentän avulla valitaan, minkä taloudellisen toimijan alaisena uudella 
käyttäjällä on valtuutus kirjautua sisään sovellukseen, jos näille käyttäjille on rekisteröity enemmän 
kuin yksi taloudellinen toimija. Kun taloudellinen toimija on valittu ja Lisää valtuutukset 
taloudelliselle toimijalle -painiketta on napsautettu, käyttäjän käyttöoikeusryhmät lisätään. Jotkut 
ryhmän roolit lisätään oletuksena, mutta ne voidaan poistaa napsauttamalla x-painiketta ryhmän 
nimen vieressä. Muita ryhmiä voidaan lisätä napsauttamalla Käyttöoikeudet-kenttää. Kun 
alaspudotusvalikko tulee näkyviin, ryhmiä voidaan lisätä yksinkertaisesti napsauttamalla niitä. 

 

Kuva 50: Lisää rooleja käyttäjälle 
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Sisäänkirjautumistunnukset luodaan näytön alaosassa, joten käyttäjän täytyy täyttää vaadittu kenttä: 

- Sisäänkirjautuminen, 
- Salasana, 
- Salasanan vahvistus. 

Salasanan "Salasana"-kentässä on oltava vähintään 8 merkkiä. Sen täytyy sisältää vähintään yksi 
pieni kirjain, yksi suuri kirjain ja yksi numero. 
"Vahvista salasana" -kentän sisällön täytyy olla sama kuin "Salasana" -kentän sisältö. 
Kun kaikki vaaditut kentät on täytetty, napsautetaan Lisää-painiketta. Rekisteröinti suoritetaan ja 
käyttäjä palautetaan näytölle "[GUI-15-00-100] Käyttäjäluettelo", jossa uusi käyttäjä voidaan nähdä 
käyttäjäluettelossa. 

3.4.9.2 Käyttäjän yksityiskohtainen tieto 

Käyttäjätietonäyttö avataan napsauttamalla valitun entiteetin asetussarakkeessa Yksityiskohdat-
painiketta. Näytöllä näkyy yksityiskohtaiset tiedot käyttäjästä. 
Tältä näytöltä voidaan käyttäjän tilan mukaan poistaa aktivointi, aktivoida, vaihtaa salasanaa tai 
muokata käyttäjän tietoja näytön alaosan vastaavan painikkeen avulla. 

 
 
 
 
 

 

 

3.4.9.3 Muokkaa 
käyttäjää 

Kuva 51: Käyttäjän yksityiskohtainen tieto 

Uuden käyttäjän muokkaus suoritetaan napsauttamalla "[GUI-15-00-102] Käyttäjäluettelo" -näytöllä 
Change-painiketta. Näytöllä "[GUI-15-00-103] Muokkaa käyttäjää" muokkaukseen saatavissa 
olevat kentät ovat: 

- Nimike, 
- Sähköposti. 

Käyttäjän muokkauksen lisäksi on mahdollista muokata pääsyä eri taloudellisiin toimijoihin: 

- Poistaa olemassa olevia ryhmiä napsauttamalla x-merkkiä ryhmän nimen vieressä, 
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- Lisätä uusia ryhmiä näkyvissä olevasta alaspudotusvalikosta napsauttamalla 
käyttöoikeuskenttää, 

- Poistaa kaikki käyttöoikeudet taloudelliseen toimijaan napsauttamalla 
painiketta Poista taloudellisen toimijan valtuutus. 

Taloudellisen toimijan järjestelmäkäyttäjäoikeuksien tai kaikkien käyttöoikeuksien poisto 
taloudelliseen toimijaan (valtuutus taloudelliseen toimijaan) on mahdollista vain, jos tälle 
taloudellisella toimijalle on olemassa toinen käyttäjä, jolla on järjestelmäkäyttäjän oikeudet. Ei ole 
mahdollista, että on taloudellinen käyttäjä, jolla ei ole vähintään yhtä käyttäjää järjestelmäkäyttäjän 
käyttöoikeuksilla. 

 

Kuva 52: Vaihda käyttäjän salasana 

Muokkaukset sovelletaan napsauttamalla Vaihda-painiketta, ja näkyviin tulee vahvistusviesti 
tietueen muutoksesta. 

3.4.9.4 Vaihda käyttäjän salasana 

Käyttäjän salasanan vaihto suoritetaan napsauttamalla painiketta Vaihda salasana näytöllä "[GUI-
15-00-102] Käyttäjätiedot" tai valitsemalla vaihtoehto Vaihda salasanaa napsauttamalla näytön 
yläoikeaa nurkkaa. Ainoat aktiiviset kentät näytöllä “[GUI-15-00-104] Vaihda käyttäjän salasanaa" 
ovat: 

- Salasana, 
- Salasanan vahvistus. 
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Kuva 53: Vaihda käyttäjän salasana 

Kun kentät täytetään, napsautetaan painiketta Vaihda. Jos molempiin kenttiin syötetyt uuden 
salasanan arvot täsmäävät ja täyttävät kaikki tietoturvaehdot, salasanan vaihto toteutetaan. 

3.4.10 ULOSKIRJAUTUMINEN 

Käyttäjä voi kirjautua ulos napsauttamalla valikossa Kirjaudu ulos  tai valitsemalla Kirjaudu 
ulos napsauttamalla käyttäjätunnusta näytön oikeassa ylänurkassa. 


